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Întrebări frecvente
(decont)
1. Care sunt documentele necesare pentru realizarea decontului?











Atestat de practică în original;
Learning Agreement pentru stagii de practică (Training Agreement) în original;
Copie după actul de identitate sau pașaport;
Copie după Dispoziția Rectorului;
Biletele de călătorie în original;
Chitanțe cazare;
Raportul narativ este un eseu de minim 2 pagini în engleză, în care se detaliază activitatea studentului
din timpul stagiului;
Ordinul de deplasare luat de la Registratura universității (Kogălniceanu, nr.1) și semnat la facultate.
Declaraţie cu data de ieşire (din România) şi de intrare (în România);
Declarație că nu ați stat deloc sau mai mult de 8 zile în ţară, pe toată durata deplasării în țară;

2. Cum pot să justific deplasarea dacă am realizat-o cu autoturismul personal sau în cazul în care
am pierdut biletele?
În cazul în care nu aveți bilete de călătorie veți da o declarație olografă (scrisă de mână) prin care menționați
data de călătorie și ruta mijlocul de deplasare.

3. Cum pot să justific cazarea dacă nu am primit chitanțe sau facturi?
În cazul în care nu aveți documente care să ateste locul unde ați fost cazat veți da o declarație olografă (scrisă
de mână) prin care menționați unde ați fost cazat, perioada, adresa si valoarea lunară a chiriei.

4. Mi se vor rambursa cheltuielile realizate pentru achiziționarea biletelor de călătorie?
Depunerea biletelor de călătorie nu reprezintă decontarea acestora de către universitate. Grantul primit
reprezintă un cuantum lunar care nu este suplimentat prin decontarea altor cheltuieli suplimentare.

5. Când voi primi ultima tranșă de bani?
Ultima tranșă de bani se va vira, în același cont bancar în maxim 15 zile lucrătoare de la încheierea decontului
(inclusiv a notelor) până cel târziu în luna septembrie.

6. Când pot să depun actele de decont la CCI?
În programul cu publicul de luni până joi de la ora 10:00 la ora 13:00. În cazul în care reveniți în țară în cursul
zilei de joi vă rugăm să veniți la birou cu decontul în cursul zilei de luni.

7. Dacă ordinul de deplasare nu a fost semnat încă la facultate, pot să îmi fac decontul la Centrul
de Cooperări Internaționale?
Decontul nu poate fi realizat fără ordinul de deplasare semnat la facultate.

