
Nr. de înregistrare de la Biroul Cooperare Interna ionalăț
..........................................................................

Cerere privind deplasarea în străinătate

Solicitant
Nume i prenumeș Func ieț Catedra, Facultate/Departament, Tel. i E-mail (verso)ș
Deaconescu Răzvan asistent Calculatoare,  Facultatea  de  Automatică  i  Calculatoare,ș  

razvan.deaconescu@cs.pub.ro

Perioada, locul i scopulș
Perioada ară; Localitate; Institu ieȚ ț Scop

 6 octombrie - 7 
octombrie 2008

Elve ia; Geneva; ț întâlnire tiin ificăș ț

Baza institu ionalăț
• Invita ii,  programe  stiintifice  etc.ț  (primite  prin  po tă,  e-mail  etc)  de  laș  

institu iile primitoare, care sus in deplasarea solicitatăț ț
• Contracte/programe/proiecte/acorduri care se sus in deplasarea solicitatăț

Denumire i num r; capitol sau/ i art.ș ă ș Calitate (Participant, Director etc)
FP7 P2P-Next participant

Cheltuieli i resurse financiareș
Cheltuieli Resurse financiare

(după caz: institu ii organizatoare – cf. invita ii, contracte/programe/proiecteț ț  
prezentate anterior, venituri ale facultă ii/departamentului/universită ii, resurseț ț  

personale, altele)
Taxă de participare FP7 P2P-Next
Transport international FP7 P2P-Next
Transport intern 
(aeroport/gară – hotel)

FP7 P2P-Next

Cazare FP7 P2P-Next
Diurnă/subzisten ăț FP7 P2P-Next
Asigurare medicală FP7 P2P-Next
Alte (dupa caz) FP7 P2P-Next

Desfă urarea activită ilor didacticeș ț  (Normă: N; Plată cu ora: PO; Suplinire colegială: SC)

N/PO Total ore 
C/S/L/P

Seria 
gr./ sgr.

Data(ele) – cf. orar Reprogramare

Data(ele); Orele; 
Sala

Cadrul 
didactic

N/PO/SC

Mentiuni
-  Confirm(am)  cunoa terea  reglementărilor  legale,  în  vigoare,  privind  deplasările  în  străinatate,  inclusiv  aș  
Regulamentului privind deplasările în străinătate, aprobat de Senatul UPB din data de ........... 2006/Anexa la 
Decizia Nr. ........ 2006 a Rectorului UPB. – Prezenta cerere este înso ită de: ț invita ii, programe tiin ifice,ț ș ț  
etc;  copie(i)  dupa cererea(ile),  aprobată(e),  privind  programarea concediului  de  odihnă sau întreruperea iș  
reprogramarea concediului de odihnă (dacă este cazul).
- Alte (după caz)      ..................................................................................................

Data:     12.09.2009 Semnătură solicitant   .......................

Facultate/Departament Catedră D.M.A.C.S./Centru(e) de cercetare Contract(e)/Program(e)/Proiect(e)
Decan ef catedrăȘ Director(i) Director(i)/Coordinator(i)
prof. dr. ing. prof. dr. ing. prof. dr. ing. prof. dr. ing.
Dumitru Popescu Valentin Cristea Nicolae Cupcea Nicolae ăpuȚ ș

.............................. ...........      ............................................. .................................................


