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Nr. Înregistrare …… din .…/.…/………     Aprobat Rector, 

 
Conf. dr. Corina MUŞUROI 

 

 

CERERE 
 

Subsemnatul (a), ………….………………………...………………………..…………..…………. 

Decan al facultăţii/Şef al compartimentului …...…………………………………..……………………..... , 

vă rog prin prezenta să binevoiţi a aproba organizarea ……………...……………………………………… 

………………………...……… desfăşurat la (spaţiul ocupat)   …….….…………………….…………… 

în perioada …………………………… 

Bugetul estimat este …………………………….… (vezi Anexa 1. Bugetul estimat al acţiunii) 

Cheltuielile vor fi acoperite după cum urmează: 

a. din bugetul universităţii …………………………………  

b. din bugetul de cercetare al fac. ………………………….  

c. din contribuţiile partenerilor …………………........… (vezi Anexa 2. Lista partenerilor şi aportul lor) 

d. din sponsorizări ………………………………. 

Pentru organizarea acţiuni este numit (vezi Anexa 3): 

a. un responsabil unic …………………………………………………………… 

b. un comitet de organizare format din: 

Preşedinte …………………………………………………………………… 

Membrii ………………………………………..……….…........................................................ 

………………………………………………………….……………………………………………...

Anexez de asemenea ……………………………………………………………………..……. 

.…………………………………………………...…………………………………………………… 

 

Data .…/.…/………                                                      Semnătura ……………………………  

Aviz 

Prorector cu dezvoltarea academică 
 

 

Aviz 

Serviciu Financiar - Contabilitate 
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Anexa 1. 

Bugetul estimat al evenimentului .............................................................. organizat de 

.................................................... a Universităţii „Tibiscus” din Timişoara  

 

Nr. 

crt. 
Poziție Cantitate 

Pret 

unitar 
Valoare 

Observații 

1.      
 

2.      
 

3.      
 

4.      
 

5.      
 

TOTAL ∑  
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Anexa 2. 

Lista partenerilor şi sponsorilor evenimentului .............................................................. organizat de 

.................................................... a Universităţii „Tibiscus” din Timişoara 

 

Nr. 

crt. 
Partener 

Nr. de înreg.al 

protocolului de 

parteneriat la UTT 

Rol în 

organizare  

Contribuţie 

financiară 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 ∑ 
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Anexa 3. 

 

 

Extras din Procesul verbal  
al Şedinţei Consiliului Facultăţii ..............................................................  

din data de ............................... 

 
 
Ordinea de zi 

1. ................ 
2. ................ 
3. ................ 

4. Numirea Comitetului de organizare pentru ................... 
5. ................ 

6. ................ 
 
 

La şedinţă sunt prezenţi ..... membrii ....... cadre didactice şi ............. studenşi din totalul de ...... membri ....... 
cadre didactice şi ............. studenţi. Prin urmare dl Decan constată că şedinţa este statutară.  

 

 
- Omis cele de omis – 

 

 
La punctul 4, dl. Decan ............................. propune Consiliului Facultăţii constituirea Comitetului de 

organizare al (nume manifestare) .................................................. Acest comitet va fi format din: 
- ............................. – preşedinte 
- ............................. – membru 

- ............................. – membru 
- ............................. – membru 
- ............................. – membru 

 
Propunerea se supune la vot si este aprobată cu ........... voturi pentru ...........voturi contara şi ........... abțineri. 

În cosecinţă Comitetului de organizare i se trasează următoarele sarcini:  

- ............................. 
- ............................. 

- ............................. 
- ............................. 
- ............................. 

 
 

Întocmit 

Secretar facultate 

 

[Semnătura] 

 

Decan 

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

 
[Semnătura şi stampila] 

 

 


