
Proceduri operalionale pentru cheltuielile previzute in bugetul 

Scolii Doctorale pe anul 2019 

I.1.a. Salariile profesorilor care predau cursuri doctoranzilor de anul I se plătesc conform 

statelor de funcţii. 

I.1.b. Bursele de excelenţă se acordă de către C.S.U.D. studenlilor doctoranzi cu merite 

deosebite în cercetarea ştiinlifică (publicaţii in extenso în reviste cotate lSl cu factor de 

impact peste 1, prezentări orale sau postere la Sesiunile ştiinţifice ale Şcolii doctorale). 

ll.a/II.b. Cheltuielile pentru deplasarea şi cazarea referenţilor din comisiile tezelor de 

doctorat/ abilitare se decontează conform legii, pe baza actelor doveditoare (bon fiscal sau 

factură, pe care se specifică organizaţia (Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor 

Babeş" din Timişoara) şi codul unic fiscal (CUl) al UMF "Victor Babeş" din Timişoara 

4269215. Cererea de decontare se depune la secretariatul Şcolii Doctorale, cu actele 

doveditoare anexate, şi se aprobă de către Directorul CSUD şi de către Directorul Şcolii 

Doctorale. 

Ill. Cheltuielile pentru studenţii doctoranzi, în RON, se decontează conform legii, pe baza 

actelor doveditoare (bon fiscal sau factură, pe care se specifică organizaţia 

(Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara) şi CUI al UMF "Victor 

Babeş" din Timişoara. 

- Cheltuielile pentru studenţii doctoranzi, în valută, se decontează după aprobarea 

referatului de necesitate în Consiliul de Administraţie UMF "Victor Babeş" din Timişoara. 

Se anexează factura, pe care trebuie specificata organizaţia (Universitatea de 

Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara) şi CUI cu Ro (TVA): RO27336577. Se 

anezează de asemenea articolul ştiinţific pentru care se solicită plata taxei de 

publicare. Pentru achitarea taxei de publicare a articolelor ştiinlifice este necesar avizul 

Prorectoratului de Cercetare Ştiinţifică pe referatul de necesitate. 

- Pentru decontarea taxelor de participare / drum/ cazare la manifestiri ştiinţifice, 

studentul doctorand trebuie să prezinte dovada acceptării abstractului lucrării 

prezentate oral sau sub formă de poster. Vor fi luate în considerare doar congresele şi 

conferinţele naţionale şi internaţionale (europene nord-americane sau mondiale) organizate 

de societăţile de specialitate. 

 

 


