
 

 
 

 

 

Titlu proiect: PREDĂ PENTRU VIITOR – transformarea educațională a adulților prin inovație, 

tehnologie și antreprenoriat (TEACH FOR FUTURE) 

Număr de identificare proiect: 2019-1-RO01-KA204-063888 

 

DECLARAȚIE DE ANGAJAMENT 

BENEFICIAR ADULT 

Subsemnatul(a) __________________________________, CNP_________________ 

cunoscând că falsul în declarații este pedepsit în conformitate cu art.292 din Codul Penal, declar pe 

propria răspundere că mă angajez să particip la: 

 A6 - Activități de învățare/predare/instruire pentru adulți (sesiuni locale) în domeniul IT 

(56 de ore), Managementul inovaţiei & Colaborarea în reţea (35 de ore) și Antreprenoriat & 

Leadership (35 de ore), organizate în cadrul proiectului; 

  participarea la C4 - Mobilitate mixtă pentru adulți privind testarea și certificarea 

competențelor în domeniul IT și transferul bunelor practici în cadrul campusului de 

mentorat/rezidenţei de creaţie din Centrul de excelenţă din România, în cazul în care voi fi selectat 

între primii 10 cei mai bine plasaţi pe acest domeniu, în urma evaluării şi votului; 

 participarea la C5 - Mobilitate mixtă pentru adulți privind Managementul inovaţiei & 

Colaborarea în reţea în cadrul campusului de mentorat din Centrul de excelenţă din Grecia, în 

cazul în care voi fi selectat între primii 10 cei mai bine plasaţi pe acest domeniu, în urma evaluării 

şi votului; 

 participarea la C6 - Mobilitate mixtă pentru adulți privind Antreprenoriatul & 

Leadership-ul în cadrul campusului de mentorat din Centrul de excelenţă din Bulgaria, în cazul în 

care voi fi selectat între primii 10 cei mai bine plasaţi pe acest domeniu, în urma evaluării şi 

votului; 

 participarea la E1 - Eveniment de diseminare a rezultatelor inovatoare (produselor 

intelectuale) din România, 



 

pe întreaga durată de desfășurare a acestora, activități din cadrul proiectului “PREDĂ 

PENTRU VIITOR – transformarea educațională a adulților prin inovație, tehnologie și 

antreprenoriat”, proiect finanţat în cadrul Erasmus+, Parteneriate Strategice, Educația Adulților, 

și implementat de către Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din 

România (ANBPR), în parteneriat cu Global Libraries Bulgaria Foundation (GLBF) din 

Bulgaria și Initiative for Heritage Conservation (HERITAGE) din Grecia, în perioada 

01.11.2019- 31.08.2022. 

 

    

          Semnătura: 

 

            Data:                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile 

Regulamentului UE nr. 679/27.04.2016. Persoanelor care completează acest formular le sunt 

garantate drepturile potrivit Regulamentului UE nr. 679/27.04.2016 privind protecţia persoanelor 

fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a 

acestor date. 


