
 
 

Investeşte în  oameni! 

Proiect cofinantat din  Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor  Umane 2007 – 2013                                      
Axa prioritară: 1 „Educatie si formare profesionala initiala de calitate in sprijinul dezvoltarii si cresterii economice”                         
Domeniul major de intervenţie: 1.5 „Programe doctorale si postdoctorale in sprijinul cercetarii”          
Titlul proiectului: Proiect  de dezvoltare a studiilor de doctorat in tehnologii avansate- ”PRODOC”                                                                            
Cod Contract: POSDRU 6/1.5/S/5               
Beneficiar: Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA 

Viză Prorector Ştiinţific ________________________                                           Hotărârea B.S. din  

Valută ______________________________________                               __________________ 

Lei _________________________________________ 

S O L I C I T A R E 
pentru deplasarea în străinătate în interesul serviciului 

în cadrul PROIECTULUI DE DEZVOLTARE A STUDIILOR DE DOCTORAT ÎN TEHNOLOGII AVANSATE 

Subsemnatul ______________________________________ având funcţia de _________________________ 

Catedra ______________________________, Facultatea _________________________________, vă rog  

să aprobaţi deplasarea în interesul serviciului, la (instituţia) _________________________________________ 

din (ţara, localitatea) ______________________________________, în perioada _______________________ 

Scopul deplasării __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________. 

Mijloc de transport:         tren         avion         auto nr. __________________         altele __________________ 

Solicit, conform HG 518/95:  

a)_________________ lei, reprezentând transport, _________________ lei pentru taxă de viză şi/sau alte 

 cheltuieli (specificaţi) _______________________________________________________________________ 

b) valută ______________________, reprezentând diurnă ___________ zile, cazare __________ nopţi, taxă 

participare ________________, alte cheltuieli (specificaţi) ________________________________________.  

Ataşez prezentei solicitări următoarele documente justificative pentru deplasare ________________________ 

_________________________________________________________________________________________. 

Menţiuni speciale _________________________________________________________________________ 

Finanţarea deplasării se face din:      fondurile catedrei       contracte de cercetare        alte surse PRODOC 

      De acord, 

DIRECTOR PROIECT PRODOC              SOLICITANT, 

(Numele şi prenumele) Prof.dr.ing. Gheorghe Lazea                               Semnătura ____________________ 

Semnătura __________________________________ 
Obligaţiile de serviciu pe perioada deplasării vor fi îndeplinite prin: 

     suplinire de către colegi          recuperarea activităţilor          alte modalităţi ________________________ 

Catedra/serviciul dispune pentru deplasări, la momentul solicitării, de ___________lei şi _________(valută), 

din care este de acord cu finanţarea deplasării cu __________________ lei şi _________________ (valută). 

De acord, 

CONDUCATOR DE DOCTORAT 

(Numele şi prenumele) _______________________ 

         Semnătura ________________________________ 

         Data _____________________________________ 


	S O L I C I T A R E

