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ANEXA 4 

 

Angajament de participare 

 

 Subsemnatul / Subsemnata.................................................................................., 

născut/ă la data de: …..............................................................., cu domiciliul/reşedinţa în localitatea 

................................................................., str. …..................................................., nr. …............., bl. …............., sc. 

…............., ap. …........., judeţul …..................................., posesor al actului de identitate ............., seria. …......., nr. 

…...................., CNP…......................................................., în situația în care sunt selectat pentru participarea la 

activitățile organizate în cadrul proiectului de parteneriat strategic în domeniul școlar în cadrul programului  

ERASMUS+, cu titlul Begegnen, Verstehen, Wertschätzen, nr.ref. 2019-1-PL01-KA229-065833_4 care va fi 

derulat de Liceul Teoretic Johannes Honterus din Brasov, mă angajez: 

 să particip la procesul de informare permanentă ce va avea loc atât între școlile participante la proiect cât și 

între membrii liceul, la datele și intervalul stabilit; 

 să particip la cursurile de formare organizate în cadrul proiectului, la datele și intervalul stabilit, în cazul în 

care nu am atestate / certificate pentru aceste competențe; 

 să particip, alături de elevii selectați, la activitațile impuse de proiect, o dată pe săptămână la datele stabilite 

de coordonatorul de proiect sau ori de câte ori este necesar, pentru a finaliza la termenele prevăzute toate 

activitățile solicitate în cadrul proiectului; 

  să particip la sesiunile de consiliere, mentorat și consultanță organizate în cadrul proiectului , la datele și 

intervalul stabilit; 

 să însoțesc elevii în mobilități transnaționale, să asigur siguranța lor în timpul mobilităților și să asigur faptul 

că elevii pe care îi însoțesc vor avea un comportament civilizat și vor participa activ la poate activitățiile ce 

vor avea loc alături de elevii din celelalte tări participante la proiect; 

 să întocmesc, la întoarcerea din deplasare,  rapoartele cât mai exacte privind activitatea desfășurată de elevii 

noștrii în cadrul acestor mobilități pentru a ca acestea să fie parte din dosarul proiectului; 

 să asigur informarea coordonatorului de proiect despre orice situație neprevăzută ce ar putea să afecteze 

participarea mea la activitățile organizate în proiect. 

  

Nume si Prenume ....................................... 

Data …................................................... 

 

Semnătura 

 


