DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE
Subsemnatul/a …………………………………………………. (nume, prenume, nivel
studiu), CNP ………………………….., student al Universităţii Babeş-Bolyai în cadrul
Facultăţii de ……………………………, cu domiciliul stabil în localitatea
…………………………, nr. …, bl …., ap ….., jud. …………, act de identitate ........,
seria ........... nr. .........., eliberat de ........................ la data de ......................, declar pe
proprie raspundere că:
- am luat la cunostinţă condiţiile în care se poate desfăşura mobilitatea Erasmus de
studiu / plasament, în contextul pandemiei SARS-COVID-19;
- asigurarea transportului şi a cazarii cad în sarcina subsemnatului, utilizând în
acest sens grantul Erasmus;
- incheierea asigurarii medicale valabile acoperitoare pentru perioada stagiului de
mobilitate este obligatorie;
- m-am informat cu privire la măsurile de prevenţie/restricţie instituite în ţara
gazdă sau la cele impuse de autorităţile române pentru momentul întoarcerii, în
contextul pandemiei SARS-COVID-19 (de ex., solicitarea unui certificat eliberat
de autorităţile medicale din ţara de origine, care să ateste că în ultimele 72 de ore
acesta nu a avut un test pozitiv de coronavirus, document solicitat fie de
transportator, fie de autorităţile din ţara de destinaţie; condiţii speciale de
acces/tranzit în aeroporturi/gări/alte hub-uri de transport; intrare în carantină
instituţionalizată / izolare la domiciliu/hotel etc.):
- Imi asum responsabilitatea gestionării situaţiilor neaşteptate generate de cauze
şi/sau circumstanţe extraordinare care nu ar fi putut fi evitate nici în condițiile
aplicării tuturor măsurilor corespunzătoare de siguranță şi/sau igienă, incluzând
printre altele, dar fără a se limita la: îmbolnavire cu spitalizare în ţara gazdă,
catastrofe naturale; instabilitate politică; condiții meteorologice incompatibile cu
operarea zborului în cauză; riscuri de securitate, greve; probleme neprevăzute de
siguranță a zborului și decizii privind controlul traficului aerian legate de o
anumită aeronavă într-o anumită zi, care duc la întârzieri de lungă durată sau la
anularea unuia sau mai multor zboruri realizate de aeronava respective – zboruri
suspendate., etc.).
- în cazul pre-existenţei unei boli grave (sau care se poate agrava, generând stare de
comorbiditate) sau contagioasă sau o situație care necesită îngrijire medicală, este
obligația beneficiarului să solicite sfatul medicului și să afle dacă deplasarea
pentru efectuarea mobilitatii Erasmus în condiții de siguranță este recomandabilă
sau nu.
Nume: _____________________________
Semnătura:__________________________
Loc/Data:_______________________________
FALSUL ÎN DECLARAȚII SE PEDEPSEȘTE CONFORM LEGII ȘI ATRAGE RESTITUIREA GRANTULUI
ERASMUS PRIMIT.

