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Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)  

Schema de Granturi pentru Universitati – Categoria Competitiv  

Beneficiar: Universitatea de Medicina si Farmacie "Gr. T. Popa" Iasi 

Titlul subproiectului: “Cum ar fi sa fii MEDIC STOMATOLOG?” – BeSTOMATIS  

Acord de grant nr.  130/SGU/PV/II din 13.05.2019 

 

 

Angajament de participare la școala de vară online ROSE - elev 

Subsemnatul/a (nume, prenume)                      , domiciliat/ă în localitatea                           , 

judeţul            , strada                                , posesor al CI seria                     , numărul                                , 

eliberat de                             , la data de                              CNP                                                       , în 

calitate de elev, mă angajez să: 

a. recepționez si semnez confirmarea de primire a kitului de instruire format din: tricouri 

(2buc.), caiet (1buc.), pix (1buc.), rucsac (1buc.), halat (1buc.), culegeri teste (3 buc.), 

tablet (1 buc.) și cartela internet (1 buc.), în vederea participării la sesiunile virtuale 

prevăzute în program;  

b. asigur participarea mea la toate activitățile prevăzute in orarul școlii de vară; 

c. comunic în timp util organizatorilor eventuala imposibilitate de a participa la activitățile 

propuse, din motive personale sau medicale și justificarea acestora. 

În cazul nerespectării punctelor enumerate mai sus, mă oblig să restitui echipamentul electronic 

recepționat. Dacă bunul este deteriorat sau acesta nu mai există în posesia beneficiarului, mă oblig să 

restitui contravaloarea echipamentului electronic (la valoarea din documentele de achiziție), în termen de 

15 zile calendaristice de la finalizarea activităților prevăzute în orarul școlii de vară. Contul în care va fi 

virată contravaloarea echipamentului va fi pus la dispoziție de UMF Iași, daca va fi cazul.  
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Orice divergență dintre organizatori și beneficiari va fi soluționată pe cale amiabilă. Dacă nu este 

posibilă soluționarea pe cale amiabilă, litigiile dintre părți vor fi soluționate de instanțele judecătorești 

competente, din circumscripția în care se află sediul organizatorilor.  

 

*Prin organizatori se înțelege Universitatea de Medicină și farmacie „Grigore T.Popa” din Iași; 

*Prin beneficiari se înțelege elevul selectat ca fiind parte din grupul țintă. 

 

Data                  Nume, prenume elev 

 

                           Semnătura 

 

 

 


