
ANEXA 

la Procedura privind deplasarile fn strainatate 

cheltuielilor de deplasare a personalului Universita(ii din Bucure�ti 

rcferitoare la acccsarca fondului anual de dcplasari in strainatatc la confcrinte, stagii in 

laboratoare de cercctare sau altc cvcnimcntc cu caracter �tiintific 

1. Aceasta procedura se fundamenteaza pe deciziile CA din 20.12.2019 �i 08.01.2020 �i se 
incadreaza, din punct de vedere administrativ �i juridic, in prevederile procedurii 
operationale Deplasarile in strainatate �i decontarea cheltuielilor de deplasare a personalului 
Universitatii din Bucure�ti (PO DFC-SC 10 / 01 .1 1.2018).

2. Un cadru didactic sau cercetator poate primi din partea universitatii finantarea prevazuta 
de prezenta procedura o data pe an, in limita plafonului maxim anual, stabilit de CA al UB. 
Pentru anul 2020, plafoanele sunt (cf. CA din 20.12.2019):

- 800 de euro pentru deplasari in Europa, Orientul apropiat �i Nordul Africii;
- 1200 Euro pentru deplasari in ta.rile din America de Nord, America de Sud, Orientul 
lndepartat �i celelalte tari din Emisfera Sudica.

3. Sunt excluse/exclu�i de la dreptul universal de a beneficia de participare la un eveniment 
�tiintific pe an cu finantare de la UB cadre didactice/cercetatorii care:

- nu au depus raportul de activitate la ultima raportare anterioara solicitarii (pe anul 
interior sau anul in curs);
- nu �i-au epuizat fondul de deplasare din proiectul/proiectele proprii de cercetare;
- nu �i-au completat informatiile personale de interes public pe site-ul 
facultatii/universitatii (Contul Google Scholar, CV, alte documente);
- au avut in ultimul an abateri dovedite de la Codul de Etica (sanctiuni ale comisiei de 
etica sau ale unei comisii disciplinare);
- alte situatii aprobate ulterior de CA.

4. Manifestarile �tiintifice la care se poate face deplasarea sunt: conferinte, congrese, ateliere 
de lucru/ workshop-uri/ stagii de cercetare /vizite de lucru etc. Facultatile/ departamentele 
vor putea limita evenimentele �tiintifice la care pot participa membrii departamentului prin 
furnizarea unor liste cu cele considerare acceptabile pentru fiecare domeniu de studii/de 
cercetare.

5. Participarea la un astfel de eveniment este conditionata de dovada implicarii directe a 
solicitantului: lucrare acceptata sau invitatie nominala semnata de coordonatorul 
evenimentului sau departamentului pentru a face o prezentare in cadrul workshop-ului sau a 
participa la un stagiu de cercetare/ vizita de lucru in cadrul unei structuri de cercetare 
(laborator, departament etc.), prezentarea agendei evenimentului etc.;

6. Decanul �i directorul de departament sunt responsabili pentru verificarea indeplinirii 
criteriilor de la punctele 3, 4 �i 5 inainte de a semna aprobarea solicitarii de deplasare.

7. In cazul in care un beneficiar al prezentei scheme de sprijin financiar nu i�i indepline�te 
obligatiile asumate prin solicitarea scrisa inaintata UB (participarea efectiva, prezentarea






