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Documente necesare la decont
1. Care sunt documentele necesare pentru realizarea decontului?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atestat de studiu în original;
original
Training Agreement în original;
original
Raport de practică realizat de către student în original;
Copie după actul de identitate sau pașaport;
pa
Copie după Dispoziția
ția Rectorului;
Rectorului
Biletele de călătorie în original;
original
Chitanță cazare;
Raport narativ;
Ordinul de deplasare luat de la Registratura universității
universită (Kogălniceanu,
lniceanu, nr.1) și semnat la
facultate.
Declaraţie cu data de ieşire (din România) şi de intrare (în România);

2. Cum pot să justific deplasarea dacă am realizat-o
realizat cu autoturismul
rismul personal sau în cazul
în care le-am pierdut?
În cazul în care nu aveți documente care să ateste locul unde ați
ați fost cazat veți da o declarație
olografă (scrisă de mână) prin care menționați
men
unde ați fost cazat.

chitan sau facturi?
3. Cum pot să justific cazarea dacă nu am primit chitanțe
În cazul în care nu aveți
ți documente care să ateste locul unde ați
ți fost cazat veți da o declarație
olografă (scrisă de mână) prin care menționați
men
unde ați fost cazat.

4. Mi se vor rambursa cheltuielile realizate pentru achiziționarea
achiziționarea biletelor de călătorie?
Depunerea biletelor de călătorie nu reprezintă
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
tran de bani?
Ultima tranșă
șă de bani se va vira, în același cont bancar înaintea începerii următorului an academic.

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
reveni în țară
în cursul zilei de joi vă rugăm să veniți
veni la birou cu decontul în cursul zilei de luni.
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7. Dacă ordinul de deplasare nu a fost semnat încă la facultate, pot să îmi fac decontul la
Centrul de Cooperări Interna
nternaționale?
Decontul nu poate fi realizat fără ordinul de deplasare semnat la facultate.

