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Anexa 4

Declarație de angajament
Subsemnatul
.............….....................……..........................................…......…………………….,
CNP
...............................……................, născut la data de ...................... în localitatea........…...…...., cu
domiciliul stabil în România, localitatea ....……..................... str...................... judeţul .....................
telefon ....…….......…......... cod poştal ................. posesor al Buletinului de Identitate seria ....... nr.
...……....... eliberat de ......…......…......... la data de .....……........, învățător/educator/institutor al
unității școlare............................................................................., mă oblig să respect cu bunăcredinţă obligaţiile pe care mi le-am asumat prin contractul de formare și acordare subvenții, în
calitate de beneficiar al subvenției acordată prin proiectului POSDRU/87/1.3/S/51391.
Pentru eventualitatea în care nu–mi voi respecta obligaţiile contractuale amintite, sunt de acord cu
sancţiunile de natură pecuniară stabilite consensual (achitarea contravalorii sumei primite, în lei de
la momentul plăţii efective, şi a penalităţilor contractuale pentru fiecare zi de întârziere).
Asigurarea restituirii contravalorii sumei primite cât şi acoperirea eventualului prejudiciu, în ţară,
intervenit ca efect al nerespectării obligaţiilor mele contractuale (în cazul în care acesta se va
produce
în
termenii
contractului),
este
garantată
de
......................……….................................................CNP..............................................…..…........,
în
calitate
de
...…..….........................,
cu
domiciliul
stabil
în
...……………………………………….....................................................................................................................
... telefon .......…………...... cod poştal ............... posesor al Buletinului de Identitate seria ...... nr.
..……........ eliberat de ...................................... la data de ......…...............

Sunt de acord ca actul de faţă să constituie titlu executoriu fără nici o altă formalitate prealabilă, în
eventualitatea în care voi încălca angajamentele contractuale şi termenele stabilite consensual, în
ceea ce priveşte restituirea sumelor la care se face referire prin contract.

Semnătură
Beneficiar contract
..............................
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Subsemnatul
__________________________________________CNP__________________________________, fiul
lui ___________ şi al _______________, născut la data de________________, domiciliat în
____________________________________________________________________,
angajat
al
________________________________________,
cu
un
venit
net
mediu
de_______________________în
calitate
de
garant
al
numitului
___________________________________, beneficiar al proiectului POSDRU/87/1.3/S/51391, în
acord cu contractul de formare și acordare subvenții mă oblig cu bună credinţă să garantez restituirea
contravalorii subvenției ce constituie obiect al sus-numitului contract şi a penalităţilor contractuale
datorate în eventualitatea în care beneficiarul subvenției încalcă obligaţiile contractuale.

Semnătură garant:
..............................
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