Procedură privind decontarea cheltuielor de deplasare la filiale şi
la inspecţiile pentru gradul didactic I

A. Pentru deplasările la echivalarea doctoratului cu gradul didactic 1
 Conform legislaţiei în vigoare cheltuielile de deplasare şi pentru plata asistenţelor la oră sunt plătite
de unitatea şcolară
B. Pentru deplasările la inspecţiile finale pentru obţinerea gradului didactic 1
 Se decontează: benzina/ motorina conform bonului, sau biletul de tren clasa a II-a (până la 300km)
şi la clasa I (peste 300 km). Deplasarea se realizează cu o singură maşină.
 Diurna (nu poate depăşi 2 zile/inspecţie)
 Cazarea (în cuantum de 150 RON/ noapte/ persoană)
 Se decontează: o noapte de cazare - numai dacă deplasarea depăşeşte 200 km; două nopţi de cazare
– numai dacă deplasarea depăşeşte 400 km.
C. Pentru deplasările la filiale
 Pentru profesorii care predau o singură disciplină se admite o deplasare pentru activităţi didactice pe
semestru şi o deplasare pentru examen.
 Pentru două sau mai multe discipline predate se admit două deplasări pentru activităţi didactice şi o
deplasare pentru examen.
 Diurna pentru deplasarea la filiale nu poate depăşi 4 zile
C.1. Călimaneşti se decontează:
 Deplasarea cu autoturismul personal sau cu autocarul şi diurna. Cazarea este la Liceul Economic
din Călimăneşti. Nu se decontează cazare.
 Deplasarea cu autoturismul personal se va realiza cu minimum 2 profesori predători (dacă există
posibilitatea conform orarului)
 Diurna
C.2. Drobeta Turnu Severin
 Microbuzul facultăţii se va deplasa cu minimum 3 profesori predători.
 Deplasarea cu autoturism personal se va realiza cu minimum 2 profesori predători (dacă există
posibilitatea conform orarului).
 Pentru deplasarea cu microbuzul facultăţii sau cu autoturismul personal cazarea se va face la
Orşova.
 Pentru deplasarea cu trenul, cazarea se va face la Drobeta Turnu Severin este recomandat Hotelul
Traian (sau altă unitate de cazare cu preţ similar) unde, pentru o rezervare prealabilă prin agenţie
preţul este de 97 RON/ noapte/ persoană cu mic dejun.
 Diurna

