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        A SE CITI INSTRUCŢIUNILE DE PE VERSO 

 

 Nr. înregistrare………………….din ……………………. 

 

Avizul Director  Avizul Director Proiect                             CONSILIUL ADMINISTRAŢIE  

Şcoală Doctorală                 CUANTUMDOC                   RECTOR, 

 

Domnule  Rector, 

 

Subsemnatul     ………………………………………………….. 

(gr.didactic/student) ………………………. la Facultatea ………………………………………………………. 

Departamentul ………………………………..., vă rog să binevoiţi a aproba deplasarea mea în  

ţara  ………………………………… localitatea    …………………………………………….. 

pentru (acţiunea)  colaborare în cadrul programelor doctorale 

în perioada    ……………………………………………………………….  

Cheltuielile legate de această deplasare vor fi acoperite după cum urmează: 

transportul internaţional pe ruta  …………………………………………………………………şi retur, 

cu (mijloacele de transport) avion/tren/autobuz 

va fi suportat  de  proiectul CUANTUMDOC, în limita sumei de ……………………………., conform decont 

Cheltuielile de întreţinere în străinătate vor fi suportate de  proiectul  CUANTUMDOC 

 Diurna  proiectul  CUANTUMDOC  

Cazarea  proiectul  CUANTUNDOC 

Asigurarea medicală  proiectul  CUANTUMDOC 

TOTAL (în limita sumei de) …………………………... 

                                                                                                              Semnătura _______________ 

        

      Aviz Oficiu Juridic                                                                                          Aviz Contabilitate 
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Modul de acoperire a obligaţiilor didactice (dacă este necesar, folosiţi 

un formular identic în continuare): 

 
1. În cazul în care se recuperează, precizaţi care este programul: 
 
Nr. 
crt. 

Denumirea cursului / seminarului / 
laboratorului 

  Data     Ora              Sala 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
 
 
2. Dacă obligaţiile didactice sunt suplinite, se comunică programul de suplinire sub 

semnătura persoanelor care îl asigură, cu precizarea condiţiilor de plată: 
 
Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele Cursul / seminarul / 
laboratorul 

Condiţii de plată Semnătura 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
 
3. La expirarea termenului aprobat prin ordin, solicitantul are obligaţia să efectueze 

decontul financiar  în termen de 3 zile. 
4. Dispoziţia rectorului se emite pentru cel mult 1 an calendaristic. Dacă 

solicitantul a beneficiat de o aprobare în străinătate şi doreşte prelungirea 
stagiului, la cererea tip se va ataşa o copie după Dispoziţia Rectorului iniţială, 
precum şi documente care să certifice noul interval. 

5. Cererea va fi depusă la de Biroul Relaţii Internaţionale şi Imagine Universitară. 
Până la ora 2 pm a fiecărei zile de LUNI se primesc cereri pentru Şedinţa 
Consiliului de Administraţie din săptămâna respectivă, care are loc în ziua de 
Marţi. 

6. Eliberarea actelor: Dispoziţia Rectorului se eliberează în termen de 5 zile de la 
data aprobării în şedinţa CA, respectiv luni, începând cu ora 1 pm.  

 

Dispoziţiile Rectorului se refac doar în situaţii 

excepţionale aprobate în Consiliul de Administraţie şi 

pe care legea le permite şi nu se eliberează retroactiv. 
 


