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DECLARAŢIE 

 

Subsemnatul/Subsemnata......................................................................., cetăţean(ă)....................................., 

C.N.P. .................................., cu domiciliul stabil în loc. ............................... str.................................. 

nr....., bl. ...., ap. ...., tel. ..............., posesor al C.I. seria ........ nr. .................., eliberată la data de 

..................... de către ........................., student(ă) a(l) Universităţii Babeş-Bolyai, Facultatea de 

................................ anul ........, candidat la concursul de selecţie în vederea obţinerii unei mobilităţi 

ERASMUS+ pentru anul universitar 2015/2016, declar pe proprie răspundere următoarele: 

1. am luat la cunoştinţă faptul că bursa ERASMUS+ este un ajutor financiar, ea acoperind parţial 

cheltuielile de întreţinere şi cazare, astfel că voi contribui la cuantumul total al bursei cu fonduri 

din surse proprii de finanţare; 

 

2. am luat la cunoştinţă faptul că bursa va fi virată în termen de 15 zile lucrătoare din momentul în 

care voi semna Contractul Financiar (în cazul în care vă stabiliţi plecarea în mobilitate începând 

cu semestrul I, înainte de a  fi stabilit numărul de luni pentru care se acordă finanţare din 

fondurile Programului Sectorial ERASMUS+, semnarea Contractului Financiar se va face de 

către o persoană împuternicită prin procură notarială); 

 

3. am luat la cunoştinţă că  20% din valoarea totală a bursei va fi virat în termen de 15 zile 

lucrătoare după finalizarea decontului academic şi financiar; 

 

4. am luat la cunoştinţă că realizarea corespondenţei cu Biroul de Programe Comunitare se va face 

personal, doar pe mail pe perioada mobilităţii având în vedere caracterul confidenţial al fiecărui 

dosar de mobilitate; 

 

5. am luat la cunoştinţă că modificarea perioadei de studiu sau de practică menţionate în Contractul 

Financiar nu poate fi realizată decât cu aprobarea Biroului de Programe Comunitare şi doar în 

cazuri de forţă majoră; 

 

6. am luat la cunoştinţă că la întoarcerea în ţară trebuie să realizez personal decontul în maxim de 48 

de ore lucrătoare; 

 

7. am luat la cunoştinţă că este obligaţia mea de a citi informaţiile şi respectiv de a complecta 

formularele necesare pentru realizarea dosarului de mobilitate care se găsesc la secţiunea 

Erasmus+ (programme countries)-mobilităţi outgoing, pe pagina de web: http://cci.ubbcluj.ro/ 

 

Cluj-Napoca         Nume, Prenume 

Data          Semnătură 

http://cci.ubbcluj.ro/

