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Reguli financiare în cadrul proiectelor Erasmus+ cu Țări Partenere (KA107) 

 

 

 Modalitatea de plată a granturilor pentru stagiile outgoing: 

 

A.   pentru stagiile studențești outgoing (de studiu și de practică): 

 un avans de 70% din grantul total (subzistență plus transport) va fi transferat în contul 

titularului de stagiu transferat beneficiarului potrivit Hotărârii BECA nr. Ri 

38/26.01.2022, în conformitate cu reglementările naționale și nu mai târziu de data de 

început a stagiului sau a primirii unei confirmări a sosirii beneficiarului la locul de 

derulare a stagiului. 

 soldul de maximum 30% din grantul total va fi transferat în contul titularului de stagiu în 

termen de 20 zile de la completarea de către beneficiar a chestionarului online (EU online 

survey). 

 

B.   pentru stagiile de predare și formare outgoing (de predare și de formare):  

 întregul grant Erasmus+ va fi transferat în contul titularului de stagiu potrivit Hotărârii 

BECA nr. Ri 38/26.01.2022, în conformitate cu reglementările naționale și nu mai târziu 

de data de început a stagiului sau a primirii unei confirmări a sosirii beneficiarului la 

locul de derulare a stagiului. 

 

C.   Plata grantului Erasmus+ poate fi întârziată în mod excepțional față de termenele mai sus 

menționate  în situațiile în care titularul stagiului nu depune documentele necesare în timp 

util, în acord cu datele stabilite de Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași. 

 

Comisioanele de transfer bancar al grantului Erasmus+ din contul universității către contul 

titularului de stagiu (unde va fi cazul) vor fi suportate în regim SHA (partajat cu Instituția) de 

beneficiar din cuantumul grantului Erasmus+ cuvenit acestuia. 

 

 

[Aprobat în ședința Biroului Executiv al Consiliului de Administrație nr. Ri 2/19.09.2018 și 

modificat prin Hotărârii Biroului Executiv al Consiliului de Administrație nr. Ri 38/26.01.2022] 
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