Nr. înregistrare:

Acordul Rectorului

Acordul Decanului

Nume și semnătură :

Nume și semnătură :

Acordul şefului de disciplină
Nume și semnătură :

Nr. total zile (lucrătoare) efectuate în anul univ. în curs pentru deplasări externe
Tabelul se va completa de secretar Prorectorat Asigurare Calitate și Relații Internaționale
Reprezentări
Stagiu de
*Manifestări științifice (congrese,
academice
perfecționare/Schimb
simpozioane, granturi )
UMF
de experiență

, dintre care:

Misiune de predare,
Stagiu de perfecționare Erasmus

Burse

* Conform H.S. nr. 2, art. 7 din 30.03.2010 (“pe perioada unui an universitar, cadrele didactice pot beneficia pentru participarea la manifestări
ştiințifice, de un număr maxim de 20 de zile lucrătoare”).
Semnatură secretar prorectorat _______________________________

Subsemnata (ul) ____________________________________________________________________
cu funcția de ___________________________ la disciplina _____________________________________
Vă rog să binevoiți a aproba deplasarea în :
Localitatea _________________________________

Ţara ____________________________________

în perioada (perioada efectivă a deplasării) ________________________________________________________
în vederea participării la ________________________________________________________________________
Menționez că în această perioadă voi fi înlocuit/ă de:
Tipul manifestării:
Manifestare ştiințifică

 Bursă

Transportul se efectuează cu :

______________________________________________
(numele şi semnătura)

 Stagiu de perfecționare  Schimb de experiență
Autoturism

 Tren

 Alte întruniri

Avion

Cheltuielile prezentei deplasări sunt suportate de:
 UMF, din fonduri valutare**
 UMF, din:  CPU
 încasări catedră  chitanțe recuperări  sponsorizare derulată prin UMF
→ Numele și semnătura Serv. financiar – contabilitate şi suma alocată: ___________________________
 Granturi → Tip şi număr grant: __________________________________________________________
→ Numele şi semnătura directorului de grant ________________________________________________
 Participant

 Organizatori

→ Nr. Card/cont LEI: _____________________________________________________________________
Date de contact: Telefon:
E-mail:
Data ultimei finanțări de către UMF, din fonduri valutare ______________________
Semnătura _________________
Data ________________
**La prezenta cerere se vor anexa:
1. Acceptul lucrării în programul manifestării ştiinţifice cu menţiunea: Prezentare POSTER sau Comunicare ORALĂ
2. Informaţii despre societatea știinţifică sau profesională care organizează manifestarea
3. Dovada publicării într-o revistă indexată PubMed sau ErihPlus (Procedură deplasări externe cadre didactice – Site Intranet – Regulamente)
4. Programul manifestării ştiinţifice (informaţii cu privire la taxa de participare, rezervare de hotel, mod de plată).

