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INSTRUCŢIUNE DE LUCRU  

PENTRU ALOCAREA BURSELOR DIN PROIECTUL ATRACTING MEMBRILOR 
GRUPULUI ŢINTĂ DOCTORANZI, PE PERIOADA DE FINANŢARE ANTERIOARĂ 

DATEI DE START A IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI  
 
Art. 1. Cadru: 

a) La activitatea A3, rezultatul A3-r1) stipulat în cerea de finanţare prevede selecţia a 130 
de doctoranzi (de la cei 4 parteneri) înmatriculați în 2011, 2012 și 2013.  

b) Selecţia doctoranzilor pentru grupul ţintă s-a făcut conform Procedurii de selecție a 
doctoranzilor, ATRACTING_A03_P11_Selectie-GTD_140505_V1, în majoritate 
doctoranzi care erau înmatriculați cu bursă la studii doctorale la solicitant și la 
parteneri. 

c) Potrivit Ghidului Solicitantului – Condiţii specifice pentru cererea de proiecte nr. 159, 
activităţile membrilor grupului ţintă nu pot fi sprijinite prin dublă finanţare de la Statul 
Român. Totodată, potrivit contractului de finanţare POSDRU/159/1.5/S/137070, 
doctoranzilor din grupul ţintă al proiectului li se vor aloca burse restante de 1800 
lei/luna/doctorand pentru lunile ianuarie 2014 – aprilie 2014 (doctoranzi înmatriculaţi în 
2011), respectiv numai aprilie 2014 (doctoranzi înmatriculaţi în anii 2012 şi 2013).  

d) Prezenta instrucţiune de lucru se încadrează ca anexă la Procedura 
ATRACTING_A03_P11_Selectie-GTD_140505_V1.  

e) Formularul cod Anexa IL_P11_F11_lista GTD cu alte burse_140625_V1 este parte 
integrantă a acestei instrucţiuni de lucru.   

 

Art. 2. Destinaţie: 

Prezenta instrucţiune de lucru reglementează modul în care doctoranzilor 
menţionaţi în Art. 1 urmează să li se plătească bursele pentru perioada ianuarie – 
aprilie 2014 din proiectul ATRACTING. 

 

Art. 3. Operare: 

a) Pentru doctoranzii din grupul ţintă înmatriculaţi în anul 2011 plata burselor 
restante se va efectua parcurgând succesiv următorii paşi: 
a1. Doctoranzii achită la casieria UPT bursa de 800 lei obţinută de la UPT pentru 

luna ianuarie 2014. 



 

 

 

 

a2. Doctoranzilor de la punctul 1 li se achită în cont bursa de 1800 lei care li se 
furnizează ca sprijin financiar din proiectul POSDRU ID 137070 pentru luna 
ianuarie 2014. 

a3. Doctoranzii achită la casieria UPT bursa de 800 lei obţinută de la UPT pentru 
luna februarie 2014. 

a4. Doctoranzilor de la punctul 3 li se achită în cont bursa de 1800 lei care li se 
furnizează ca sprijin financiar din proiectul POSDRU ID 137070 pentru luna 
februarie 2014. 

a5. Doctoranzii achită la casieria UPT bursa de 800 lei obţinută de la UPT pentru 
luna martie 2014. 

a6. Doctoranzilor de la punctul 5 li se achită în cont bursa de 1800 lei care li se 
furnizează ca sprijin financiar din proiectul POSDRU ID 137070 pentru luna 
martie 2014. 

a7. Doctoranzii achită la casieria UPT bursa de 800 lei obţinută de la UPT pentru 
luna aprilie 2014. 

a8. Doctoranzilor de la punctul 7 li se achită în cont bursa de 1800 lei care li se 
furnizează ca sprijin financiar din proiectul POSDRU ID 137070 pentru luna 
aprilie 2014. 

b) Pentru doctoranzii din grupul ţintă înmatriculaţi în anii 2012 şi 2013 plata 
burselor restante se va efectua parcurgând succesiv următorii paşi: 
b1. Doctoranzii achită la casieria UPT bursa de 800 lei obţinută de la UPT pentru 

luna aprilie 2014. 
b2. Doctoranzilor de la punctul 1 li se achită în cont bursa de 1800 lei care li se 

furnizează ca sprijin financiar din proiectul POSDRU ID 137070 pentru luna 
aprilie 2014. 

 

Art. 4. Responsabilităţi: 

a) ETL – Responsabil activități doctorat coordonează completarea formularului cod 
Anexa IL_P11_F11_lista GTD cu alte burse_140625_V1. 

b) Doctoranzii din grupul țintă au responsabilitatea de a realiza paşii a1, a3, a5 şi 
a7, respectiv b1 de la Art. 3.  

c) Echipa de management a proiectului are responsabilitatea de a verifica 
îndeplinirea de câtre doctoranzi a obligaţiilor de la art. 4,lit.b și în cazul realizării 
acestei condiții va realiza sub coordonarea responsabilului financiar al 
proiectului, în termen de 3 zile lucrătoare de la încheierea pasului anterior, 
fiecare dintre paşii a2, a4, a6, a8, b2.  
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