
 

 

Anexa 8 – Burse Erasmus SMS/SMP 

 

 

 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

 

 
Subsemnatul/-a (nume şi prenume cu iniţiala tatălui)  

 

___________________________________________________________________________ 

student/-ă al/a Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii din Oradea în anul de studiu ________, 

specializarea _________________________________________________________________ 

Grupa __________,  

domiciliat/-ă în localitatea _______________________________________________________, 

jud. _________________________________________________ 

str. ___________________________________________________, nr. ______, bl. _________ 

sc. _______, et. ______, ap. _______, telefon (acasă) __________________________________ 

număr/numere tel. mobil _________________________________________________________ 

adresă / adrese e-mail: __________________________________________________________ 

 

în calitate de participant la concursul organizat în prezent pentru obţinerea unei burse Erasmus pentru 

următorul an universitar 

prin prezenta declar pe propria răspundere că am beneficiat de un / nu am mai beneficiat de niciun tip de 

bursă Erasmus de mobilităţi - SMS (Study Mobility Student) sau SMP (Study Mobility Placement) - 

până în prezent şi că am luat la cunoştinţă faptul că un student poate fi selectat pentru un anumit tip de 

bursă LLP ERASMUS o singură dată în cadrul unui ciclu de studii (universitar + postuniversitar), pentru 

o perioadă de maximum un an universitar. Deci orice student care a beneficiat deja de un anumit tip de 

bursă nu mai poate participa la concurs pentru același tip de bursă, în caz contrar asumându-şi întreaga 

responsabilitate şi supunându-se rigorilor legii. El poate beneficia doar de celălalt tip de bursă, cu 

condiția ca perioada cumulată de cele două burse să nu depășească 12 luni pe același ciclu de studii. 

De asemenea, am luat la cunoştinţă faptul că studenţii ERASMUS nu pot beneficia, pentru perioada 

cuprinsă în contract, de alte burse sau alocaţii, de orice natură prin alte programe ale UE, dar beneficiază 

de bursa de studii sau de merit primită în cadrul Facultăţii, pe semestrul respectiv. 

 

Menţionez că, pentru cazul în care, în urma acestui concurs, voi deveni beneficiarul unei burse Erasmus, 

am luat deja la cunoştinţă şi mă oblig să respect toate prevederile din Regulamentul pentru studenţii 

bursieri (care câştigă bursa în urma concursului) privind bursa ERASMUS. 

 

 

Oradea, data _____________  

 

 

        Semnătura 

 

 


