
Anexa 1a la Ordinul de deplasare 

 

Aprobat Prorector / DGA Viză CFP 

RECTOR Semnătura Semnătura 

   

 

Nr. ............... 

CERERE  DE  DEPLASARE* 

 

Vă rugăm să aprobaţi deplasarea în următoarele condiţii: 
 

Numele şi prenumele delegatului:     

 

Funcţia:     

 

Tel. Departament:     Tel. mobil:     E-mail:     

 

Locul delegării:     

 

Transport pe ruta:     

  

    Avion în sumă de:          

 

    Tren în sumă de:    

 

    Auto în sumă de:    Număr de înmatriculare:    

 

Scopul:     

 

Perioada de delegare:     

 

Valoarea maximă estimată a cheltuielilor de deplasare:     

 
Sursa de finanţare: 

 

 

Avansul/Diferenţa de primit se solicită:  

 

a)     în cont bancar (pe card) 

 

Cont IBAN1:     Banca:     

 

b)     în numerar2 

 

Solicit ____________ lei avans spre decontare3      DA      NU 

 

datorită faptului că:     

  

Pe perioada absenţei mele sarcinile de serviciu vor fi preluate de :   

Nume şi Prenume Semnătură 

  

 

DECAN / DIRECTOR DE PROIECT /  

DIRECTOR DE DEPARTAMENT 

SOLICITANT 

(Numele şi prenumele / Semnătura ) ( Numele şi prenumele / Semnătura ) 
 

*  prin semnarea prezentei Cereri de deplasare declar că am luat la cunoştinţă de normele interne stabilite prin Procedura operaţională privind decontarea 

cheltuielilor de deplasare/delegare în altă localitate în interesul serviciului şi că, în cazul în care nu le voi respecta, cheltuielile aferente deplasării nu vor fi 

decontate. 
1  se va trece contul personal în care se doreşte încasarea avansului sau a sumelor solicitate la decontare şi se complectează de către solicitant. 
2  conform normelor de aprobare a Legii 203/2003 se va acorda numai în cazuri excepționale cu aprobarea ordonatorului de credite. 
3  conform Decretului 209/1976 și a Regulamentului operțiunilor de casă (art. 29)  se va acorda pentru plata transportului, diurnei, indemnizației și a cazării 

pe timpul deplasării cu cel mult 2 zile lucratoare înainte de plecare sau începerea acțiunilor, cu excepția sumelor solicitate pentru procurarea biletelor de 

călătorie cu mijloace de transport cu locuri rezervate, care se pot elibera cu cel mult 10 zile înainte de data plecării. 

Nr. 

crt. Sursa de finanţare Explicaţii Valoarea 

0 1 2 5 

1. Venituri proprii departament            

2. Venituri proprii facultate               

3. Venituri proprii UVT             

4. Grant de cercetare           

5. Contract de cercetare           

6. Programe internaţionale           

7. Sponsorizare           

8. Fonduri personale           

9. Fonduri externe universităţii           


