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NOTĂ 

În data de 10.09.2015 am primit scrisoarea de confirmare a propunerii de 
prelungirea a proiectului cu 2 luni: până în 07.12.2015. În acest context 
urmează să se prelungească și contractele de sprijin financiar ale 
membrilor grupurilor țintă (GT) doctoranzo (D) și post-doctoranzi (PD). 
Principalele aspecte care vor apare în actele adiționale de prelungire sunt 
cele de mai jos. În momentul în care actele adiționale vor fi întocmite 
membrii grupului țintă vor fi anunțați și convocați pentru semnarea lor. 

 

Prof. dr. ing. Toma – Leonida Dragomir, 

Manager proiect 

 

MODIFICARI PRIN ACT ADITIONAL ALE CONTRACTELOR DE SPRIJIN 
FINANCIAR ALE MEMBRILOR GRUPURILOR ȚINTĂ IN CAZUL 

APROBARII ACTULUI ADITIONAL NR. 5 

Stadiu 10.09.2015 
 
 

1. Contractele de sprijin financiar ale grupului țintă cercetători postdoctorat (GT-PD) vor 

prevedea, după caz, următoarele modificări: 

a) se prelungesc cu 2 luni, de la 08.10.2015 până la data de 07.12.2015; 



b) numărul de luni pe care primesc burse crește cu 1 lună (față de 17 burse care erau 

prevăzute pe intervalul 08.05.2014 – 07.10.2015, vor primi 18 burse pe intervalul 08.05.2014 

– 07.11.2015; 

c) dreptul de a fi sprijiniți financiar pentru participări la conferințe internaționale în domeniul 

temei de cercetare se prelungește până la data de 07.11.2015; 

d) în mod suplimentar au dreptul de a participa la competiția de premiere pentru rezultate de 

excelență în cadrul proiectului care se va derula în luna L20 de implementare a proiectului 

(08.11.2015-29.11.2015) și, ca urmare, de a fi premiați dacă sunt declarați câștigători; 

e) termenul de depunere a raportului final se decalează cu o lună, devenind 07.11.2015; 

f) au obligația să depună cu un raport lunar în plus (ultimul raport de activitate lunară se va 

depune până la data de 15.11.2015). 

 

2. a) GT-PD al proiectului ID 137070 este compus din 41 persoane: 36 la solicitant 

(Universitatea Politehnica Timișoara) și 5 la partenerul P2 (Universitatea Transilvania din 

Brașov). 

b) Pentru grupul țintă de la solicitant sunt aplicabile toate precizările de la punctul 1 de mai 

sus (a)-f)). 

c) Pentru grupul țintă de la partenerul P2 sunt aplicabile prevederile de la subpunctele 1.a), 

1.c), 1d), 1e) 1f). 

 

3. Contractele de sprijin financiar ale grupului țintă doctoranzi (GT-D): 

a) se prelungesc cu 2 luni, de la 08.10.2015 până la data de 07.12.2015; 

b) dreptul de a fi sprijiniți financiar pentru participări la conferințe internaționale în domeniul 

temei de cercetare se prelungește până la data de 07.11.2015; 

c) în mod suplimentar au dreptul de a participa la competiția de premiere pentru rezultate de 

excelență în cadrul proiectului care se va derula în luna L20 de implementare a proiectului 

(08.11.2015-29.11.2015) și, ca urmare, de a fi premiați dacă sunt declarați câștigători; 

d) termenul de depunere a raportului final se decalează cu o lună, devenind 07.11.2015; 

e) au obligația să depună cu un raport lunar în plus (ultimul raport de activitate lunară se va 

depune până la data de 15.11.2015); 

f) termenul final de încheiere a doctoratului pentru doctoranzii înmatriculați în 2011 și aflați în 

evidența școlilor doctorale de la solicitant și parteneri devine 30.11.2015. 

 

4. a) GT-D al proiectului ID 137070 este compus din 130 persoane: 65 la solicitant 

(Universitatea Politehnica Timișoara) și 20 la partenerul P1 (Universitatea Politehnica din 

București), 20 la partenerul P2 (Universitatea Transilvania din Brașov) și 25 la partenerul P3. 



b) Pentru grupul țintă de la solicitant, partenerul P1 și partenerul P3 sunt aplicabile toate 

precizările de la punctul 3 de mai sus (a)-f)). 

c) Pentru grupul țintă de la partenerul P2 sunt aplicabile prevederile de la subpunctele 1.a) - 

1e). 

Notă: Având în vedere întârzierile existente la solicitant, partenerul P1 și partenerul P3 cu 

privire la susținerea tezelor de doctorat de către membrii GT-D înmatriculați în 2011, orice 

susținere de teză de doctorat de către membrii GT-D de la toți partenerii care au doctoranzi 

înmatriculați în 2012 va veni în sprijinul realizării, la nivel global, a indicatorului de rezultat 

referitor la numărul de teze de doctorat susținute. Prelungirea duratei de implementare a 

proiectului va permite și raportarea tezelor de doctorat respective. 

 

07.08.2015 

Prof. dr. ing. Toma-Leonida DRAGOMIR    Jr. Alina ATANASESCU 

Manager proiect       Consilier juridic 


