CERERE PENTRU DEPLASAREA ÎN STRĂINĂTATE, PENTRU PERIOADE SCURTE
Informare coordonator de activitate didactică

Nr. înregistrare

Aviz Director departament

Aviz Decan
Aviz Consiliu de Administraţie

DOMNULE RECTOR,

Subsemnatul (a) _______________________________________________________________
Funcţia didactică ________________________ Departamentul _____________________________
Facultatea ________________________________ U.M.F. „GrigoreT.Popa” Iaşi, vă rog să-mi
aprobaţi deplasarea pentru participarea la - congres / simpozion / conferinţă / curs /
____________________________________________________________
Perioada _________________________ nr. de zile _____oraşul, ţara _______________________
Solicit din partea U.M.F. „Gr.T.Popa” Iaşi (se taie ce NU este adecvat)
 Aprobarea deplasării1
 Finanţarea deplasării din2 granturi / proiecte de cercetare / masterat /
 Finanţarea deplasării din resuse proprii ale universităţii3 conform deciziei nr.
1132/24.11.2010
Argumente privitoare la impactul deplasării asupra obiectivelor prioritare în activitatea didactică şi
de cercetare ştiinţifică din U.M.F. „Gr.T.Popa” Iaşi:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Anexez copii după urmatoarele acte doveditoare: _______________________________________
(exemple - invitaţie, acceptul lucrării, programul manifestării, etc.)
Ma oblig ca, la întoarcere, în termen de 7 zile, voi prezenta la Rectorat un raport de activitate.
Mentionez ca pe perioada deplasarii am / nu am activitate didactică4

Data ___________________________

Semnătura_____________________

1

Dacă se solicită numai aprobarea deplasării în perioda fără activitate didactică, se completează numai Cererea
Se completează Cererea şi Anexa 1
3
Se completează Cererea, Anexa 1şi Anexa 2
4
Se completează Cererea şi Anexa 3 (+/- Anexele 1 şi 2, în funcţie de caz)
2
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CERERE PENTRU DEPLASAREA ÎN STRĂINĂTATE, PENTRU PERIOADE SCURTE
Anexa 1 – Detalii Financiare
Nota - Se completează NUMAI în cazul în care solicitaţi finanţarea deplasării

Viza de control financiar preventiv,

Viza contabilitate,
Subsemnatul (a) ...............................................................................................................................
Gradul didactic .....................................................Departamentul
..............................................
Facultatea de ...............................U.M.F. „Gr.T.Popa” Iaşi,
privitor la deplasarea în orasul ......................................... ţara ........................................................
pentru (acţiunea) ..............................................................................................................................
................................................................................................................................................................
........................................... în perioada ......................................................................................,
vă aduc la cunoştinţă estimarea cheltuielilor legate de această deplasare precum şi modul lor de
acoperire:
transportul intern şi internaţional pe ruta: ........................................................................................
(mijloacele de transport) .....................................................................................................................
în suma de lei .......................................................... valută ..............................................................
va fi suportat din5 ..............................................................................................................................
diurna (suma, specificaţi moneda) ...................................................................................................
cazarea (suma, specificaţi moneda) ..................................................................................................
taxa de participare (suma, specificaţi moneda) ................................................................................
taxa de viza + asigurare medicală (suma, specificaţi moneda) ..........................................................
alte taxe (specificaţi) (suma, specificaţi moneda) .............................................................................
vor fi suportate din: ...........................................................................................................................
alte tipuri de cheltuieli (specificaţi)
vor fi suportate din: ...........................................................................................................................
TOTAL CHELTUIELI ESTIMATE (în limita sumei de) ..................................................................
Surse de finanţare
1......................................................................................................................
2......................................................................................................................
3.......................................................................................................................
Anexez copii după documentele financiare justificative şi acceptul / notificarea contractorului 6
Data .............................................................

Semnătura .............................................

Aviz director de proiect / Director de departament / coordonator masterat
Prenume şi nume (în clar) ...............................................................
Semnatură ...........................................................................................

5

sursa de finanţare : grant / proiect cercetare / contract cercetare / masterat / resurse proprii ale disciplinei /
resurse proprii ale universităţii / sponsorizare
6
în cazul deplasărilor efectuate din granturi (ex – FP7, CEEX, IDEI, CNCSIS-TD, VIASAN, CNMP, etc)
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CERERE PENTRU DEPLASAREA ÎN STRĂINĂTATE, PENTRU PERIOADE SCURTE
Anexa 2 – Grilă punctaj pentru finanţarea activităţii ştiinţifice
Nota - Se completează NUMAI în cazul în care solicitaţi finanţare de la Universitate conf Deciziei Nr. 1132/24.11.2010

A).

ACTIVITATE ELIGIBILĂ PENTRU FINANŢARE

1
1.1.

Participare la manifestări ştiinţifice
Congres la scară mondială organizat sub egida unor societăţi ştiinţifice
internaţionale / europene
Congres internaţional regional (ex. balcanic)
Congres naţional *
Manifestare naţională la scară regională **
Tip de participare la manifestări ştiinţifice ***
“Invited speaker“ – de catre organizatori, nu de către industria Farma
“Chairman”
Prezentare orală (prim autor)
Poster (prim autor)
Publicare in extenso de articole ştiinţifice în reviste cotate ISI,
clasificate pe domenii de specialitate şi ierarhizate conform ISI
Web of Knowledge
Revistă cu cotaţie ISI situată în primele trei reviste în clasificarea de
punctaj pentru specialitatea respectivă (număr curent de revistă)
Revistă cu cotaţie ISI situată în prima treime a clasificării de punctaj
pentru specialitatea respectivă (număr curent de revistă)
Revistă cu cotaţie ISI situată în a doua treime a clasificării de punctaj
pentru specialitatea respectivă (număr curent de revistă)
Revistă cu cotaţie ISI situată în ultima treime a clasificării de punctaj
pentru specialitatea respectivă (număr curent de revistă)
Cursuri de specializare (organizate în afara manifestărilor
ştiinţifice)
Curs de specializare organizat sub egida unor societăţi ştiinţifice /
asociaţii profesionale internaţionale, mondiale
Curs de specializare organizat sub egida unor societăţi ştiinţifice /
asociaţii profesionale internationale, regionale (ex. balcanice)
Curs de specializare organizat sub egida unor societăţi ştiinţifice /
asociaţii profesionale naţionale
Curs obligator impus de cerinţele minime pregătirii didactice (ex. curs
pedagogie / de perfecţionare a unei limbi străine) organizat de o
Universitate acreditată ****
Publicare de cărţi de specialitate
Publicare în edituri din străinătate
Publicare în Editura “Gr. T. Popa” Iaşi
Stagiu de predare Erasmus
PUNCTAJ ACORDAT ÎN FUNCŢIE DE GRADUL DIDACTIC
*****
Asistent / Cercetător științific grad IV
Şef lucrări / Cercetător științific grad III
Conferenţiar / Cercetător științific grad II
Profesor / Cercetător științific grad I

1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

5.
5.1.
5.2.
6
B).
1.
2.
3.
4.

Punctaj

Auto
evaluare

Punctaj
comisie

10
6
3
1
10
6
4
1

50
30
20
10

20
10
5
20

20
10
10

6
3
2
1

* Finanţarea este eligibilă doar pentru asistent, şef de lucrări
** Finanţarea este eligibilă doar pentru asistent
*** Finanţarea este eligibilă doar pentru un singur tip de participare
**** Finanţarea este eligibilă doar pentru asistent. Se face act adiţional la contractul de muncă. Dacă părăseşte UMF
înainte de 5 ani de la încheierea cursului, returnează contravaloarea cursului.
***** Calculul se face prin cumularea punctajelor obţinute la punctele A şi B
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CERERE PENTRU DEPLASAREA ÎN STRĂINĂTATE, PENTRU PERIOADE SCURTE
Anexă 3 – Modul de acoperire a obligaţiilor didactice
Nota - Se completează NUMAI în cazul în care pe durata deplasării aveţi obligaţii didactice

Pe perioada deplasarii mele în străinătate programul de suplinire va fi după cum urmează:
Nr.
crt.

Denumirea
cursului /
seminarului

Numele şi prenumele
persoanei ce
suplineşte

Cursul /
seminarul

Data

Ora

Sala

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Persoana / persoanele care mă suplineşte / suplinesc este / sunt:

Nume .................................................... semnătura ........................................................................

Nume ..................................................... semnătura ........................................................................

Data ___________________________

Semnătura solicitant __________________________
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