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PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 - AXA PRIORITARĂ 2  

Acțiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-

educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE, Număr apel 2  

TITLUL PROIECTULUI: Acces la învățământul universitar on-line pentru toți. E-educație pentru toți! 

BENEFICIAR: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași  

COD MySMIS: 146058  

Nr. contract de finanțare: 296/233t/30.07.2021 
 

ANEXA 4 

Declarație de angajament 
 

Subsemnatul/ Subsemnata ____________________________, înmatriculat(ă) la Facultatea 

de ___________________________, anul ________, ciclul de studii licență / master, 

domiciliat(ă) în localitatea ________________, str. __________________, nr. __, 

jud.______________, posesor/oare al/a C.I., seria ______, nr. ______________, eliberat de 

____________, la data de ___________, având CNP ________________________ și număr 

matricol _________________________,în calitate de beneficiar, în regim de comodat, prin 

preluarea echipamentului mobil IT de tip tabletă cu acces la internet format din tabletă 

Vonino Magnet G50 cu seria _____________________, cartelă SIM, husă protecție, card 

micro-SD 128GB, încărcător tip UE (RO), cablu de date, mă angajez să asigur utilizarea 

echipamentului mobil IT în condiții de siguranță pentru evitarea sustragerii/degradării 

acestuia . De asemenea, mă angajez să predau echipamentul mobil IT în termen de 2 zile  

lucrătoare de la data la data încetării contractului de comodat, în perfectă stare de 

funcționare către Facultatea de ____________________, iar în situația 

sustragerii/degradării echipamentului mobil IT, ca și consecinţă a culpei mele privind modul 

de utilizarea a echipamentului, în termen de 30 de zile de la constatarea acestora, mă 

angajez să plătesc contravaloarea  echipamentului mobil IT, respectiv suma de 706,72 lei, 

cu TVA inclus, precum şi a dobânzii legale aferente în cazul depăşirii termenului de plată.  

 
Nume și prenume _______________ 
 
Data,               Semnătura,  
 
_______________             ________________ 

 
 
 
 
Prezentul document, conținând 1 filă, a fost încheiat astăzi ___________ la sediul 
Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de _______________, în 2 exemplare 
originale.  
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