
 

                                         Anexa 1.2 la Anunțul de selecție - Declarație de disponibilitate 

 

Program: ERASMUS+, KA152 YOU 

Proiect: PLAN YOUR CAREER 

Organizaţia coordonatoare: Arslan Youth and Sports Club, Çankırı, Turcia 

Partener: ASOCIAŢIA DE TINERET 2010 EUROPA, Botoşani, România 

 

 

DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE 

în cadrul selecţiei participanţilor – tineri la mobilitatea din cadrul proiectului   

 

 

Subsemnatul/a _____________________________________________, cu domiciliul 

în __________________________________________________________________, legitimat cu CI, seria : 

___, nr. :______ ____, declar că, în cazul în care sunt selectat(ă) ca participant(ă) la mobilitatea care va avea 

loc la Çankırı, în Turcia, în perioada 22/06/2022 – 02/07/2022, sunt disponibil(ă) pentru a îndeplini în 

totalitate atribuţiile aferente în cadrul proiectului PLAN YOUR CAREER, ERASMUS+, KA152 YOU, 

Program: ERASMUS+, KA152 YOU, implementat de ASOCIAŢIA DE TINERET 2010 EUROPA, în calitate 

de organizaţie parteneră, în perioada 2021-2022. 

Menţionez că în această perioadă nu am alte obligaţii ce pot să împiedice îndeplinirea în condiţii optime 

a atribuţiilor aferente în calitate de participant în cadrul proiectului sus-menţionat.  

Declar că am luat la cunoștință de prevederile legale în vigoare și de informațiile prevăzute în Ghidul 

programului Erasmus+ 2021 precum și de obligația pe care o am de a respecta acordurile care vor fi 

încheiate. 

Mă angajez să respect cerințele și termenele prevăzute de implementarea proiectului, să particip la 

activitățile care îmi revin și să întocmesc toate documente solicitate de echipa de implementare/echipa de 

gestiune, să asigur diseminarea informațiilor dobândite în cadrul mobilităţii și să asigur sustenabilitatea 

proiectului. 

Nume şi prenume  

Semnătura  

Data  

 

*Pentru tinerii sub 18 ani:                     ACORDUL PARENTAL 

Subsemnatul/a _____________________________________________, părinte al 

__________________________________________________________________, legitimat cu CI, seria : 

___, nr. :______ ____, declar că sunt de acord ca fiul meu/ fiica mea, în cazul în care va fi selectat/ă, să 

participe la mobilitatea care va avea loc la Çankırı, în Turcia, în perioada 22/06/2022 – 02/07/2022, 

respectiv, la implementarea proiectului PLAN YOUR CAREER, ERASMUS+, KA152 YOU. 

Nume şi prenume  

Semnătura  

Data  

 

PLAN YOUR CAREER, ERASMUS+, KA152 YOU 


