AGENȚIA DE CREDITE ȘI
BURSE DE STUDII

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
privind normele de conduită ale bursierului în străinătate
Subsemnatul/-a, _______________________________________________,
identificat/-ă prin B.I. / C.I. seria ________, nr. ________________, eliberat/ă de
____________________________________, la data de _______________________,
având C.N.P. _________________________, cu pașaport seria ________________,
data expirării ____________________________, cu domiciliul stabil în localitatea
__________________, comuna _________________, satul ___________________,
str. ________________________, nr. ______, bl. ______, sc. ______, et. ______,
ap. ______, județul/sectorul __________________, bursier/-ă al/-a statului român
în ____________________, urmând un stagiu de ____________________________
(cursuri de vară, studii de licență/masterat/doctorat, specializare/cercetare), cu durata de
(luni/ani),

___

la Universitatea ____________________________________, în / începând

cu anul universitar__ __ __ __ / __ __ __ __, declar că, în toată perioada șederii
mele în străinătate:
-

-

-

-

îmi voi îndeplini obligațiile de fidelitate față de România,
nu voi aduce prejudicii de orice natură României,
nu voi desfășura activități care să compromită imaginea României ori care să
contravina obligatiilor asumate de România prin documente internaționale,
voi respecta insemnele, imnul și tot ceea ce este reprezentativ pentru
România,
voi promova valorile culturale și științifice românești ori de câte ori voi avea
ocazia,
mă voi recomanda oriunde ca bursier al statului român,
voi respecta legislatia Romaniei în privința problemelor de siguranță
națională,
voi respecta legislația statului în care mă voi afla, precum și scopul pentru
care mi s-a acordat dreptul de a intra și, după caz, de a rămâne pe teritoriul
statului respectiv, în condițiile stabilite prin legislația acestuia sau prin
documentele internaționale încheiate cu România,
voi depune toate diligențele în vederea acordării de ajutor cetățenilor
români aflați în dificultate pe teritoriul statului pe care mă voi afla, dacă
este cazul, informând cu privire la astfel de situații misiunile diplomatice și
oficiile consulare ale României din statul respectiv,
nu mă voi implica în activități ale organizațiilor teroriste, nici nu voi susține
sau facilita accesul acestora pe teritoriul statului în care studiez sau al
României,
nu mă voi implica în activități de atacuri cibernetice,
nu voi face prostituție, trafic de droguri, de arme, de persoane,
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-

-

-

voi informa cea mai apropiată misiune diplomatică sau oficiu consular al
României, cu privire la orice schimbare intervenită în starea mea civilă sau
în cazul unor probleme de sănătate,
voi răspunde solicitării reprezentanțelor diplomatice ale României în statul
în care studiez, pentru implicarea mea în acțiuni de promovare a imaginii
României, cu diverse ocazii,
voi informa, în regim de urgență, A.C.B.S. în tot ceea ce privește problemele
de cazare, masă, școlarizare, orice aspecte conflictuale de la nivel
universitar, precum și orice situație survenită ca urmare a unor evenimente
geopolitice, de natură să împiedice buna desfășurare a activităților
universitare ori să aducă atingere securității personale, spre soluționarea
acestora.

Cunosc faptul că toate aceste aspecte sunt în spiritul Constituției României,
al Legii nr. 248/ 2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în
străinătate și au caracter penal și contravențional.
Data

Semnătura
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