„Investeşte în oameni!”
Programul OperaŃional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 3. 2
Titlul proiectului “Sistem de formare profesională a personalului medical în domeniul noilor tehnologii din sistemul
de sănătate (diagnostic molecular)“
Cod Contract: POSDRU/81/3.2/S/58819
Beneficiar: Institutul NaŃional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiintelor Biomedicale „Victor Babeş”,
Bucureşti

FORMULAR DECONT TRANSPORT
Nume
Prenume
CNP
Nr telefon
Activitatea pentru care se solicită decontul

curs ................................................ seria...........................
modul: .......................;

Perioada
Distanta (în km) între localitatea locului de
muncă şi Bucureşti
Tren

(se completează numai în cazul transportului cu autoturismul propriu)

1

Transport

Avion

(vă rugăm bifaŃi)

Microbuz / Autocar
Autoturism propriu

2

Cont bancar în care se va efectua plata
Banca
Sucursala / AgenŃia
Cod IBAN (24 caractere)
ObservaŃii
Mă oblig ca în termen de 2 zile lucrătoare (data poştei) de la terminarea cursului să expediez prin poştă
originalul biletului de întoarcere (tren, microbuz sau autocar) ori al biletului dus-întors (dacă este cazul) pentru a
putea fi efectuat transferul sumei solicitate ca decont în contul bancar specificat.
Ataşez la prezentul Formular de decont transport, originalul Ordinului de deplasare, semnat şi ştampilat de
angajator şi documente justificative.
Declar pe proprie răspundere că datele completate sunt corecte.
Data

Semnătura solicitantului

1

In cazul transportului cu avionul decontul va putea fi realizat numai în baza facturii fiscale prin care s-a efectuat plata.
In cazul transportului cu autoturismul propriu vă rugăm precizaŃi numărul de înmatriculare al acestuia. Pentru acest
transport decontul poate fi asigurat numai dacă ne puneŃi la dispoziŃie un bon fiscal de combustibil, cu înscrierea pe
verso a numărului de înmatriculare a autoturismului şi a persoanei care efectuează deplasarea. Bonul fiscal trebuie să aibă
ştampila rotundă a comerciantului; Transportul se decontează pentru un consum de 7,5 l/ 100 km.
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