Doru Sabau <dsabau@usamvcluj.ro>

Decontarea cheltuielilor legate de stagiul de pregatire practica
5 mesaje
Doru Sabau <dsabau@usamvcluj.ro>
27 mai 2016, 23:41
Către: nicoleta.dumitrache@uefiscdi.ro, mihaela.calin@uefiscdi.ro, Mihaela Manole <mihaela.manole@uefiscdi.ro>
Bcc: Dan Vodnar <dan.vodnar@usamvcluj.ro>
Stimati colegi,
Daca universitatea si agentul economic sunt din localitati diferite (de exemplu, universitatea este din Cluj, iar
agentul economic este din Sibiu), cheltuielile legate de stagiul de pregatire practica pentru studentii masteranzi
si doctoranzi (transport, cazare, masa) se pot suporta din proiect?
Toate cele bune,
Doru Sabau
Nicoleta Dumitrache <nicoleta.dumitrache@uefiscdi.ro>
30 mai 2016, 08:34
Către: Doru Sabau <dsabau@usamvcluj.ro>, Georgeta Mihaela Calin <mihaela.calin@uefiscdi.ro>, Mihaela Manole
<mihaela.manole@uefiscdi.ro>

Buna dimineata,

Cheltuielile masteranzilor, doctoranzilor care fac parte din echipa de proiect (au contract cu universitatea si
realizeaza si ac㭠䵬vita㭠䵬 de cercetare) pot ﬁ suportate din bugetul proiectului, conform pachetului de informa㭠䵬i.

Cu s㭠䵬ma,
Nicoleta Dumitrache
Șef Serviciu
Serviciul administrarea programului Parteneriate în domenii prioritare
Tel: 021/302.38.86 Fax:021/311.59.92
E‐mail: nicoleta.dumitrache@uefiscdi.ro
Adresa: Str. Mendeleev 21‐25, Sector 1, Bucureș㭠䵬

Unitatea Execu㭠䵬vă pentru Finanțarea
Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării
www.uefiscdi.gov.ro

Please consider the environment before prin㭠䵬ng this e‐mail

From: Doru Sabau [mailto:dsabau@usamvcluj.ro]
Sent: Friday, May 27, 2016 11:41 PM
To: Nicoleta Dumitrache; Georgeta Mihaela Calin; Mihaela Manole
Subject: Decontarea cheltuielilor legate de stagiul de pregatire practica
[Textul citat ascuns Textul citat a fost ascuns]

Doru Sabau <dsabau@usamvcluj.ro>
Către: Nicoleta Dumitrache <nicoleta.dumitrache@uefiscdi.ro>

30 mai 2016, 09:22

Stimata doamna Nicoleta Dumitrache,
Multumesc mult pentru raspuns. Eu ma refeream insa la masteranzii si doctoranzii care efectueaza doar stagii
de pregatire practica si care, potrivit precizarilor din Ghid, de la Cap. Echipa de proiect: "nu se considera membri
in echipa de proiect". Ca urmare, intrebarea mea ramane:
Daca universitatea si agentul economic sunt din localitati diferite (de exemplu, universitatea este din Cluj, iar
agentul economic este din Sibiu), cheltuielile legate de stagiul de pregatire practica pentru studentii masteranzi si
doctoranzi (transport, cazare, masa) se pot suporta din proiect?
Cu multumiri,
Doru Sabau

[Textul citat ascuns Textul citat a fost ascuns]

Nicoleta Dumitrache <nicoleta.dumitrache@uefiscdi.ro>
Către: Doru Sabau <dsabau@usamvcluj.ro>

30 mai 2016, 09:24

Buna ziua,

Nu se pot deconta. Conform capitolului 10. Cheltuieli eligibile – cheltuieli de deplasare aferente deplasarilor
in tara sau in strainatate ale membrilor echipelor de proiect.
Cu placere.

Cu s㭠䵬ma,
Nicoleta Dumitrache
Șef Serviciu
Serviciul administrarea programului Parteneriate în domenii prioritare

Doru Sabau <dsabau@usamvcluj.ro>
Către: Nicoleta Dumitrache <nicoleta.dumitrache@uefiscdi.ro>

30 mai 2016, 09:36

Stimata doamna Nicoleta Dumitrache,
Sa inteleg atunci ca obiectivul "consolidarea pregatirii practice a studentilor masteranzi si doctoranzi la agentii
economici", declarat in Ghid la Cap. 2 Obiective, nu are in vedere organizarea la agentul economic a
unui stagiu/stagii de pregatire practica pentru studenti masteranzi si doctoranzi din Universitate, ci se refera la
activitatea desfasurata de studentii masteranzi si doctoranzi care sunt cooptati ca membri in echipa proiectului (si
care, pentru ei reprezinta un stagiu de pregatire practica) ?
Cu multumiri,
Doru Sabau

[Textul citat ascuns Textul citat a fost ascuns]

