
 
Axa prioritară: 1„Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării 

societăţii bazate pe cunoaştere” 

Domeniul major de intervenţie: 1.5 „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării” 

Titlul proiectului: “Creşterea atractivităţii şi performanţei programelor de formare doctorală şi 

postdoctorală pentru cercetători în ştiinţe inginereşti - ATRACTING” 

Cod Contract: POSDRU/159/1.5/S/137070 

Beneficiar: Universitatea Politehnica Timişoara 
 

 

Instrucţiune de completare 1 pentru 

 

 

CERTIFICAT DE PARTICIPARE LA CONFERINŢE 
 
1. Certificatul se foloseşte numai pentru mobilităţile la conferinţe şi simpozioane internaţionale (organizate în 

UE, inclusiv România) finanţate din proiectul ID 137070 ATRACTING în situaţiile în care organizatorii 

manifestării ştiinţifice nu eliberează din proprie iniţiativă Certificate de participare sau documente echivalente. 

 

2. În contextul prezentat la punctul 1, cercetătorul postdoctorat sau doctorandul, membru al grupului țintă al 

proiectului ID 137070, îşi pregăteşte certificatul înainte de efectuarea mobilităţii completând datele din zonele 

marcate cu roşu şi albastru. 

a) Datele referitoare la prenume şi nume se completează potrivit contractului de acordare de sprijin 

financiar din proiect. 

b) Datele referitoare la manifestarea ştiinţifică se înscriu aşa cum apar pe site-ul oficial al manifestării. 

c) În ceea ce priveşte provenienţa doctorandului (zona albastră) se completează, după caz: 
Politehnica University Timișoara 
University Politehnica of Bucharest 
Transilvania University of Brașov 
Tehnical University of Cluj-Napoca 

 

3. La întoarcerea de la manifestarea ştiinţifică certificatul de participare, cel eliberat de organizatori sau cel la 

care se referă prezenta instrucţiune, se depune în original la secretariatul proiectului, de la UPT, UPB, UTBv 

sau UTCN, în funcţie de apartenenţă, în termen de 5 zile lucrătoare de la ultima zi de stagiu 

Notă: Situaţia în care acest document nu este completat corect sau lipseşte are drept consecinţă 
imposibilitatea justificării finanţării primite pentru stagiu de către cercetătorul postdoctorat sau doctorand. 

 

                                                           
1Instrucţiunea de completare pentru Certificat de participare la conferinţe reprezintă un extras din INSTRUCŢIUNE DE LUCRU 

PENTRU "CERTIFICATE OF ATTENDANCE AT CONFERENCE" cod IL_P05+P06_Certificat participare conferinţă_140425_V1 


