DOCUMENTE NECESARE PENTRU PLATA SI DECONTAREA CHELTUIELILOR CU DEPLASAREA
REFERENTILOR OFICIALI

Pentru referenţii oficiali din ţară (alţii decât UTCB):
‐ ordin de deplasare în care să se specifice că este pentru comisie de doctorat la UTCB şi
modul de deplasare (avion, tren etc.)
‐ adeverinţă de salariat în care să se specifice vechimea
‐ copie după cartea de identitate
‐ codul IBAN
‐ factura + chitanţa de plată pentru biletul de avion, emise pe numele persoanei care se
deplasează + cărţile de îmbarcare sau biletele de tren
Se decontează cheltuielile cu deplasarea (transport + cazare). Referentul avansează banii pentru
aceste cheltuieli (îşi cumpără biletele) şi va fi rambursat în contul IBAN pe care îl furnizează.
Alternativ, se poate face referat către Serviciul de achiziţii al UTCB, semnat de Director Scoala
Doctorală şi se pot achiziţiona biletele şi cazarea prin UTCB.
Se plăteşte onorariul stabilit prin Regulamentul Scolii Doctorale în contul IBAN furnizat.
Pentru referenţii oficiali din străinătate:
‐ codul IBAN
‐ factura + chitanţa de plată pentru biletul de avion, emise pe numele persoanei care se
deplasează + cărţile de îmbarcare sau biletele de tren
Se decontează cheltuielile cu deplasarea (transport + cazare). Referentul avansează banii pentru
aceste cheltuieli (îşi cumpără biletele) şi va fi rambursat în contul IBAN pe care îl furnizează.
Alternativ, se poate face referat către Serviciul de achiziţii al UTCB, semnat de Director Scoala
Doctorală şi se pot achiziţiona biletele şi cazarea prin UTCB.
Nu se poate plăti onorariu, care este drept salarial, deoarece cetăţenii străini nu au CNP şi nu se
pot raporta aceste plăti, ca şi contribuţiile sociale aferente. Nu există în legislaţie prevederi
specifice pentru acest caz.
Dacă referentul din străinătate colaborează cu UTCB în cadrul unui proiect de cercetare comun
finanţat din alte surse, deplasarea poate fi decontată pe proiect.
Dacă referentul din străinătate face parte dintr‐o instituţie cu care avem încheiată o convenţie
Erasmus se poate solicita o misiune Erasmus în cadrul căreia să şi predea la UTCB şi să participe şi
la susţinerea tezei de doctorat.

Documentele pentru toţi referenţii oficiali se depun la Secretariat Scoala Doctorala.

