
 
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 pentru 
 
 

CERERE DE DEPLASARE  
(DELEGARE ÎN STAGII ÎN UE) 

 
1.Se completeză succesiv: 
a) Facultatea – de care aparţine doctorandul, 
b) Numărul de zile calendaristice cât durează stagiul în UE (număr în cifre), 
c) Referitor la deplasarea în străinătate în baza aprobării Consilului Facultăţii/xx/2014, (xx=luna completării), 
d) Numele şi prenumele: doctorandului (cu majuscule), 
e) CNP-ul: doctorandului, 
f) Funcţia: DOCTORAND CU FRECVENŢĂ 
g) Scopul deplasării: “Deplasare în stagiu în UE”;  
h) Localitatea: Localitatea şi instituţia unde are loc deplasarea,  

Ţara: Ţara unde are loc deplasarea, 
Data plecării: zz/ll/aaaa (ziua, luna, anul de începere a stagiului în UE), 
Data înapoierii: zz/ll/aaaa (ziua, luna, anul de încheiere a stagiului în UE) 

i) Date de contact: Tel.mobil: număr de telefon doctorand, Tel.departament/acasă:  
Număr de telefon al departamentului de care aparţine conducătorul de doctorat/acasă, e-mail1: e-mail 
doctorand 

2. Se completează succesiv: 
a) Cheltuieli de deplasare în sumă de: suma totală a bursei de stagiu în UE (se calculează considerând pentru 

fiecare lună întreagă o bursă de 4200 lei, iar pentru fiecare lună incompletă o bursă de 
L

s

N
N

4200  unde NL 

este numărul de zile calendaristice ale lunii, iar Ns numărul de zile de stagiu din luna cu NL zile). 
b) Cheltuielile de deplasare se asigură din următoarele surse: se înlocuiește în linia cu nr. 6 xxxxxxxxxxxxx = 

numărul contractului de sprijin financiar din proiectul POSDRU semnat de doctorand; 
Valoarea: se înscrie suma de la 2a). 

3. Se bifează după caz “Suma se solicită în card bancar” sau “Suma se solicită în numerar”. În primul caz se 
înscriu cont IBAN şi numele băncii utilizate (acelaşi cu cel pe care se primesc bursele). În al doilea caz se 
înscrie o justificare, întrucât plăţile numerar sunt considerate situaţii de excepţie. 

4. Se înscrie sub textul Director departament / Conducător doctorat / Decan: numele şi prenumele Decanului 
facultăţii menţionate la punctul 1a). 

5. Se semnează documentul, succesiv, de către titularul de la punctul 1d) şi decanul de la punctul 4. 


