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Anexa 5 

ANGAJAMENT DE DISPONIBILITATE FAŢĂ DE ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI 

 

Subsemnatul (a) ……………………………..………...…….. posesor/posesoare al/a actului de 

identitate seria .............. nr...................., eliberat de ............................, domiciliat(ă) în ………………, 

strada ……………, nr………bl. ...... ap.….tel. ……….………….e-mail …………………....…………,        

profesor în cadrul  Colegului Tehnic ’’Gheorghe Asachi’’ Focșani, statut (titular/suplinitor/plata cu 

ora)………………………., specializarea…………………… având un  număr de ……. ore în 

încadrare,    

mă angajez ca, în cazul în care voi fi selectat(ă), în urma cererii mele,  să particip la toate 

activitățile din cadrul proiectului ACCORD – WE GROW TOGETHER! 2020-1-RO01-KA101-

078593, proiect finanţat de UE prin programul Erasmus+. 

Am fost informat(ă) cu privire la:  

1. Obiectivele proiectului și procedura de selecție – conform Apelului din data de 02.11.2022; 

2. Durata proiectului - Proiectul se va derula pe o perioada de 18 luni (02.11.2020-02.05.2022), cu 

posibilitatea extinderii duratei proiectului după data de 02.05.2022, dacă mobilitățile vor începe mai 

târziu, din cauza pandemiei  COVID - 19;  

2. Activitățile de follow up - la data de 02.05.2022 se  adaugă o perioadă de follow up de doi ani 

pentru implementarea rezultatelor în politica și practica CTGA. 

3. Conținutul contractului - Contractul de mobilitate va include drepturile și obligațiile mele în cadrul 

proiectului cu referire la: 

3.1. activități pre-mobilitate -  pregătirea lingvistică/ pedagogică/ interculturală/ risk 

management; 

3.2. activități în timpul mobilității - curs structurat face-to-face sau online; 

3.4. activități post-mobilitate: transmiterea chestionarului on line UE – raport individual, 

diseminare, vizibilitate, implementare și follow up. 

Am luat la cunoștinţă că nerespectarea acestui angajament poate duce la eliminarea mea din 

grupul ţintă al proiectului. Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Asachi” Focșani, în calitate de beneficiar al 

grantului, poate notifica ANPCDEFP cu privire la nerespectarea termenilor. În acest caz, sprijinul 

financiar alocat formării mele, sau parte din acesta, va fi rambursat către AN, cu excepția situațiilor de 

forță majoră. 

Data:                                                                                                          Semnătura: 

……………                                                                                                …………… 


