APROBAT
RECTOR

DOMNULE RECTOR
Subsemnatul(a) _______________________________________________________ CNP ____________________________________
domiciliat(a) în localitatea ________________________________________________________________ jud./sector ________________
str.________________________________________________________________________ nr._____ bloc ______ scara _____ etaj ___ ap ______
CI/BI

seria _____ nr.________________________ eliberat de _____________________ la data _________________

absolvent/licențiat al ____________________________________________________________, de profesie _______________________,
specializarea ______________________________________________, vă rog să binevoiți a-mi aproba angajarea în cadrul
UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI în funcția de ______________________________ poziția nr. _________ din statul de funcții
al Centrului de Cercetare _______________________________________________________________________________________________
Menționez că veniturile salariale vor fi asigurate din contractele nominalizate mai jos:
NR.
CRT.

CONTRACTE ÎN REGIM DE
AUTOFINANTARE
(SURSA PENTRU SALARII)

FINANTATOR

SUMA BRUTĂ
LUNARĂ DIN
CONTRACT

PERIOADA DE FINANTARE
ÎNCEPUT

SFÂRȘIT

(ZZ/LL/AAAA)

(ZZ/LL/AAAA)

DIRECTOR
CONTRACT

CENTRUL DE
CERCETARE
ÎN CARE SE
DERULEAZĂ
CONTRACTUL

SEMNĂTURA
DIRECTOR
CONTRACT

Am luat la cunoștință la data completării prezentei solicitări, că veniturile salariale se plătesc de regulă
la data de 14 a lunii următoare prestării activităților prevăzute în contractual individual de muncă, corelat cu
stadiuul derulării contractelor încheiate în regim de autofinanțare și încasarea de către angajator a sumelor
allocate de finanțator.
Semnătura___________________________

Data_________________________

VIZAT:
Director Centru de Cercetare _____________________________
Director Direcția Managementul Programelor de Cercetare ____________________________________

Domnului Prof.univ. dr Mircea Dumitru,
RECTOR AL UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI

APROBAT
RECTOR

REFERAT
privind angajarea în Centrul de Cercetare
Subsemnatul ____________________________________________________ CNP ________________________________ director
al Centrului de Cercetare ____________________________________________________________________________, vă rog să aprobați
pe durata derulării contractelor nominalizate în tabelul de mai jos, dar nu mai mult de 24 luni, angajarea
domnului/doamnei _____________________________________________________________ în funcția de __________________________,
poziția nr. ____________ din statul de funcții al Centrului de cercetare, începând cu data de ________________________
cu normă întreagă/parțială, timp de lucru de __________ore/zi.
Domnul/Doamna ____________________________________________________ face parte/este propus(ă) să facă parte
din lista de personal a contractelor în tabelul de mai jos. Atașez spre exemplificare cel puțin una dintre aceste
liste.
NR.
CRT.

CONTRACTE ÎN REGIM DE
AUTOFINANTARE
(SURSA PENTRU SALARII)

FINANTATOR

SUMA BRUTĂ
LUNARĂ DIN
CONTRACT

Salariul brut de încadrare:

PROCENT
(%)

PERIOADA DE FINANTARE
ÎNCEPUT

SFÂRȘIT

(ZZ/LL/AAAA)

(ZZ/LL/AAAA)

LEGISLATIE
APLICABILĂ

100

X

Am luat la cunoștință la data completării prezentei solicitări, că veniturile salariale se plătesc de regulă
la data de 14 a lunii următoare prestării activităților prevăzute în contractual individual de muncă, corelat cu
stadiuul derulării contractelor încheiate în regim de autofinanțare și încasarea de către angajator a sumelor
alocate de finanțator.
Director Centru,
Semnătura___________________________

Data_________________________

VIZAT: Direcția Managementul Programelor de Cercetare ____________________________________
Domnului Prof.univ. dr Mircea Dumitru,
RECTOR AL UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI

ANEXA nr. 1
la Contractul Individual de Muncă încheiat și înregistrat sub nr. …………/………………………în registrul
general de evidență al salariaților
Încheiată între:
Universitatea din București , cod fiscal 4505502, cu sediul în București, Bd. Mihail Kogălniceanu
nr. 36-46, sector 5, reprezentată prin Rector prof. univ. dr. Mircea Dumitru, în funcția de angajator
și
Dl/dna ……………………………………………………………………., CNP……………………………………………., cu
domiciliul în ……………………………………….…, jud/sector……………, str………………………………………………nr……….,
bl……….sc…….., et…….ap………, act identitate seria……………, număr……………………….., eliberat
de……………….., la data de…………………………., în funcția de angajat…………………………………………….în cadrul
centrului/departamentului de cercetare…………………………
Au hotărât de comun acord următoarele:
1. Obiectul contractului
Angajatul desfășoară pentru angajator și sub autoritatea angajatorului activitățile prevăzute în
următoarele contracte:
- Contract de cercetare nr………………….finanțator…………………….director proiect………………..
- Contract de cercetare nr………………….finanțator…………………….director proiect………………..
- Contract de cercetare nr………………….finanțator…………………….director proiect………………..
2. Durata muncii
Repartizarea programului de lucru/perioada/numărul de ore pentru fiecare contract în parte
este următoarea:
- Contract de cercetare nr……………………
- Contract de cercetare nr…………………..
- Contract de cercetare nr…………………..
3. Salarizarea
Salarizarea/suma brută lunară și legislația aplicabilă pentru fiecare contract în parte sunt
următoarele:
- Contract de cercetare nr………………………., suma………………..lei……………..act normativ……..
- Contract de cercetare nr………………………., suma………………..lei……………..act notmativ……….
- Contract de cercetare nr………………………., suma ……………….lei……………...act normativ……..

Director
centru/departament cercetare

Director,
DMPC

Rector,
prof. univ. dr. Mircea Dumitru

Angajat,
……………………

