Formularul PO.CSUD.01-F11

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
FACULTATEA DE _______________________________________________________________________________________
Nr. înregistrare TUIASI
APROBAT,
Rector,

REFERAT
Vă rugăm să aprobaţi întocmirea contractului individual de muncă pentru
perioada* _____________________________________ în vederea remunerării celor 10 ore pentru
referenţii oficiali care fac parte din comisia de doctorat a domnului (doamnei)
_________________________________________________________________________________________________________ .
care va susţine public teza în ziua de ______________________________________________________________ .
1. ____________________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________________________

DECAN,
Administrator şef facultate

Președinte comisie doctorat,

* Se completează de către președintele comisiei de susţinere a tezei de doctorat conform pontajului
întocmit de către referenții oficiali . Perioada contractuală va fi cuprinsă între data aprobării comisiei
şi data susținerii publice a tezei de doctorat (ultima zi de pontare).

Formularul PO.CSUD.01-F12

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
FACULTATEA DE _______________________________________________________________________________________
Nr. înregistrare TUIASI

REFERAT
Vă rugăm să aprobaţi întocmirea contractului individual de muncă
pentru perioada* __________________________________________________ în vederea remunerării
celor 5 ore din veniturile proprii ale facultăţii, pentru domnul /doamna
_______________________________________________________________________ preşedintele comisiei
de doctorat a domnului (doamnei) __________________________________________________________
care va susţine public teza în data de ________________________________________________________ .

DECAN,

Administrator şef facultate,

Conducător de doctorat,

* Se completează de către conducătorul de doctorat la care are loc susţinerea tezei de doctorat
conform pontajului întocmit de către referenții oficiali. Perioada contractuală va fi cuprinsă între data
aprobării comisiei şi data susținerii publice a tezei de doctorat (ultima zi de pontare).

Formularul PO.CSUD.01-F13

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
FACULTATEA DE ______________________________________________________________________________________
Nr. înregistrare TUIASI

REFERAT
Vă rugăm să aprobaţi întocmirea contractului individual de muncă
pentru perioada* _________________________________________________ în vederea remunerării
celor 10 ore din veniturile proprii ale facultăţii, pentru domnul profesor
____________________________________________________________________________________________________
conducătorul de doctorat al comisiei de doctorat a domnului (doamnei)
______________________________________________________________________________ care va susţine
public teza în data de ______________________________________________________________________ .

DECAN,
Administrator şef facultate,

Preşedinte comisie doctorat,

* Se completează de către președintele comisiei de susţinere a tezei de doctorat conform pontajului
întocmit de către referenții oficiali . Perioada contractuală va fi cuprinsă între data aprobării comisiei
şi data susținerii publice a tezei de doctorat (ultima zi de pontare).

