
Stimați beneficiari ai programelor Erasmus+ aflați în mobilitate, 

 

 

 În contextul apariției Coronavirus în China și al extinderii acestuia în alte 

state, amintim participanților la mobilități, precum și organizațiilor gazdă/ de 

trimitere faptul că ambasadele, consulatele și consulatele onorifice oferă asistență pe 

această problematică tuturor celor aflați în zone de risc. 

 Coronavirus intră sub incidența forței majore. Clauza de forță majoră se poate 

aplica tuturor activităților care au loc spre sau dinspre oricare dintre zonele afectate 

- declarate astfel de guvernele țărilor în cauză. 

 În privința procedurilor pe care trebuie să le urmeze studenții aflați în 

mobilități academice europene, pentru revenirea în țară, vă transmitem o serie de 

recomandări. 

 Având în vedere situația actuală provocată de răspândirea virusului Covid-19, 

vă recomandăm, pentru siguranța dumneavoastră, să contactați misiunile 

diplomatice și consulare ale României din statele în care vă aflați. 

 Vă recomandam să notificați prezența dumneavoastră în statul de reședință fie 

direct la telefonul de urgență al misiunii diplomatice sau oficiului consular, fie prin 

intermediul Centrului de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate – 

CCSRCS (https://informatiiconsulare.ro/mae/). 

 Coordonatele de contact ale misiunilor diplomatice/oficiilor consulare și ale 

CCSRCS se regăsesc la următoarea adresă de internet www.mae.ro/romanian-

missions.  

 Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, Ministerul Afacerilor Externe a 

alocat și o linie telefonică suplimentară ce poate fi apelată de către cetățenii români 

din străinătate care se confruntă cu situații dificile: 004 021 431 2059, pentru 

comunicarea coordonatelor de contact și a situației în care se regăsesc.  

 Ulterior, după contactarea misiunii diplomatice sau oficiului consular cel mai 

apropiat și clarificarea situației dumneavoastră, misiunile diplomatice vă vor 

informa cu privire la posibilitățile de repatriere (aeriană sau rutieră), în funcție de 

situația din statul de reședință. 
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 La acest moment, în majoritatea statelor europene au fost impuse diverse 

restricții de intrare și deplasare, context în care atât MAE, cât și misiunile sale 

diplomatice fac reale eforturi pentru repatrierea cetățenilor români aflați în spațiul 

european sau în state terțe, inclusiv prin coordonarea în cadrul Mecanismului de 

Alertă Civilă al Uniunii Europene. 

 Vă rugăm să tratați cu deplină responsabilitate decizia pe care o luați cu privire 

la rămânerea în țara în care vă aflați sau la întoarcerea în România. În situația în care 

rămâneți temporar în țara gazdă a mobilității, vă sfătuim să respectați toate deciziile 

emise de autoritățile competente din țara respectivă. 

(https://www.erasmusplus.ro/stire/vrs/IDstire/749). 

 În sprijinul dumneavoastră, Comisia Europeana a publicat acest factsheet 

(https://www.erasmusplus.ro/library/Covid%2019/Fisa_25032020_trad_27032020

_RO.pdf), care oferă câteva recomandări pentru participanții și instituțiile 

beneficiare. 

 Vă rugăm să urmăriți site-ul MAE (Ministerul Afacerilor Externe) pentru 

informații și atenționări de călătorie: http://www.mae.ro/travel-alerts. 

  

 Studenții noștri care efectuează mobilități Erasmus+ de studiu și de plasament 

în aceasta perioadă ne pot contacta la e-mail coripopescu@yahoo.com, telefon 

0721182332, WhatsApp 0721182332. 

 Pentru a preveni răspândirea infecției cu COVID-19, studenții și cadrele 

didactice care sunt beneficiarii unei mobilitati Erasmus +, cei care revin din 

mobilități în străinătate, precum și cei care doresc să candideze pentru mobilități 

Erasmus+ sunt rugați să ne transmită întrebările și documentația necesară prin 

e-mail. 

 

Biroul Erasmus+ 
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