UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE
“CAROL DAVILA” din BUCUREȘTI

ACTE NECESARE PENTRU DECONTAREA DEPLASĂRILOR
PROIECT FDI-0547

Pentru studenții doctoranzi care se vor deplasa pentru participarea la congrese
internaționale pe perioada iulie 2018 – noiembrie 2018 prin sprijinul acordat de Ministerul
Educației Naționale și Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București
în cadrul proiectului FDI-0547 /2018 cu titlul “Consolidarea dimensiunii internaționale a
studiilor universitare de doctorat în cadrul Universității de Medicină și Farmacie " Carol Davila"
București”, este necesară prezentarea următoarelor documente pentru decontarea deplasării:
!!! Condiții pentru acordarea pachetului de mobilitate ( maxim 750 euro pentru: cazare, diurnă,
transport, taxă de participare).

CAZARE:
-

!

Factura/Invoice cazare;
Dovada de plată a cazării, în cazul în care se achita numerar se prezintă – Chitanță/Bon
Fiscal sau Extras pentru plata prin bancă.



Plafonul maxim de cazare se acordă la nivelul prevăzut pentru fiecare ţară în
care are loc deplasarea, conform HG 518/1995 actualizată.



În situaţia în care se depăşeşte plafonul maxim de cazare, diferenţa se suportă
din fondurile personale.

TRANSPORT CU AVIONUL:
-

Factura/Invoice transport dus-intors - clasa economică;
Dovada de plată a transportului, în cazul în care se achită numerar se prezintă –
Chitanța/Bon Fiscal sau Extras pentru plata prin bancă;
Boarding Pass dus-întors;
Tichet electronic.
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TAXĂ DE PARTICIPARE:
-

Factura/Invoice taxă de participare;
Dovada de plată a taxei de participare, în cazul în care se achită numerar se prezintă –
Chitanța/Bon Fiscal sau Extras pentru plata prin bancă.

DIURNA
-

Diurna în valută se acordă la nivelul prevăzut pentru fiecare ţară în care are loc deplasarea,
conform HG 518/1995 actualizată.

DOVADA PREZENȚEI ÎN CADRUL CONGRESULUI:
-

Diplomă de participare congres/Atestat/Certificat

Sumele solicitate spre decontare trebuie justificate în termen de 48 de ore de la venirea din
deplasare.
Termenul maxim de depunere a tuturor documentelor pentru decontare este 30.11.2018 la
Rectorat – Direcția Financiar-Contabilă.
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