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PREGĂTIREA GENERALĂ 

 

 

       S-au organizat 10 sesiuni de pregătire generală, timpul alocat fiind de 17 ore. 

▪ 13.12.2021 - întâlnire cu susținătorii legali ai participanților / 2 ore/față în față: prezentarea 

proiectului de mobilitate în domeniul formării profesionale “Mobilitate europeană pentru o 

carieră în domeniul IT ”(MOB 4 IT), finanțat în cadrul Programului Erasmus+, Acțiunea Cheie 1-

VET; prezentarea cadrului conceptual în care s-a desfășurat selecția grupului țintă și a rezultatelor 

selecției; prezentarea contractului 2019-1-RO01-KA102-062396, din care va derivă contractul cu 

participanții și a Anexelor I și II aferente contractului; prezentarea proiectului de mobilitate 

EuRoCompetențe de Întreținere și Depanare PC” (“PC EuRoCom”), finanțat în cadrul Programului 

Erasmus+, Acțiunea Cheie 1-VET, implementat de colegiu în anul școlar 2017-2018; semnarea 

Acordului parental pentru participarea elevului minor la un anumit flux de mobilități, în cadrul 

proiectului de mobilitate “Mobilitate europeană pentru o carieră în domeniul IT ”(MOB 4 IT); 

lector – Diaconescu Mihaela Cristina, coordonator proiect. 

 

▪ 21.09.2021 - întâlnire cu participanții și susținătorii legali ai participanților la fluxul I/ 2 

ore/online: prezentarea stadiului proiectul de mobilitate de mobilitate în domeniul formării 

profesionale “Mobilitate europeană pentru o carieră în domeniul IT ”(MOB 4 IT), finanțat în 

cadrul Programului Erasmus+, Acțiunea Cheie 1-VET și a activităților imediat următoare în 

proiect; prezentarea proiectului de buget: bugetul alocat proiectului pe capitole, cheltuieli 

realizate de către beneficiar în numele participantului pentru transport, cheltuieli ce se vor 

efectua de către beneficiar în numele participantului, la data primirii facturii de la organizația de 

primire (Anexa 1 a Contractului cu partenerul, referitoare la transfer, transport local, cazare și 
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masă, vizite culturale, training, tutorat și certificare), cheltuieli pentru polița de asigurare 

Anularea călătoriei storno; prezentarea recomandărilor ANPCDEFP pentru gestionarea situațiilor 

de criză; prezentarea condițiilor de călătorie în UE https://www.mae.ro/node/51759/ în 

Portugalia; https://www.mae.ro/travel-conditions/3736; identificarea cazurilor în care se vor afla 

participanții la mobilitate, în momentul efectuării călătoriei: număr elevi vaccinați/nevaccinați; 

sesiune de întrebări și răspunsuri; lector – Diaconescu Mihaela Cristina, coordonator proiect. 

▪ 29.09.2021 - întâlnire cu participanții la fluxul I/ 2 ore/față în față și întâlnire cu participanții la 

fluxul II/ 2 ore/față în față: prezentarea și semnarea angajamentului de calitate de către 

participanți; prezentarea acordului de formare validat de ANPCDEFP la data de 20.01.2020 și 

semnarea acordului de către participanți; informare în legătură cu completarea raportului 

participantului; verificarea datelor introduse în Mobility Tool; sesiune de întrebări și răspunsuri; 

moderator – Diaconescu Mihaela Cristina, coordonator proiect. 

▪ 30.09.2021: întâlnire cu participanții și susținătorii legali ai participanților la fluxul II/2 

ore/online prezentarea stadiului proiectul de mobilitate de mobilitate în domeniul formării 

profesionale “Mobilitate europeană pentru o carieră în domeniul IT ”(MOB 4 IT), finanțat în 

cadrul Programului Erasmus+, Acțiunea Cheie 1-VET și a activităților imediat următoare în 

proiect; prezentarea proiectului de buget: bugetul alocat proiectului pe capitole, cheltuieli 

realizate de către beneficiar în numele participantului pentru transport (factură bilete de avion), 

cheltuieli ce se vor efectua de către beneficiar în numele participantului, la data primirii facturii 

de la organizația de primire (Anexa 2 a Contractului cu partenerul, referitoare la transfer, 

transport local, cazare și masă, vizite culturale, training, tutorat și certificare), cheltuieli pentru 

polița de asigurare Anularea călătoriei storno; prezentarea recomandărilor ANPCDEFP pentru 

gestionarea situațiilor de criză; prezentarea condițiilor de călătorie în UE 

https://www.mae.ro/node/51759/ în Portugalia https://www.mae.ro/travel-conditions/3736; 

identificarea cazurilor în care se vor afla participanții la mobilitate, în momentul efectuării 

călătoriei: număr elevi vaccinați/nevaccinați; sesiune de întrebări și răspunsuri; moderator – 

Diaconescu Mihaela Cristina, coordonator proiect. 

▪ 07.10.2021 - întâlnire cu participanții și susținătorii legali ai participanților la fluxul I/ 1 oră/  

online: prezentarea noului contract financiar pentru mobilitate VET; prezentarea condițiilor 
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specificate în polițele de asigurare – storno, medicală, în caz de accident, asigurare de răspundere 

civilă; sesiune de întrebări și răspunsuri; moderator – Diaconescu Mihaela Cristina,  coordonator 

proiect. 

▪ 13.10.2021 - întâlnire cu participanții și susținătorii legali ai participanților la fluxul II/ 1 oră/ 

online: prezentarea noului contract financiar pentru mobilitate VET; prezentarea condițiilor 

specificate în polițele de asigurare – storno, medicală, în caz de accident, asigurare de răspundere 

civilă; sesiune de întrebări și răspunsuri; moderator – Diaconescu Mihaela Cristina,  coordonator 

proiect. 

▪ 14.10.2021 - întâlnire cu participanții și susținătorii legali ai participanților la fluxul I/ 2 ore/  

față în față: prezentarea angajamentului de plată ce se va încheia în cadrul proiectului între 

instituție și participant; distribuirea cardurilor de sănătate; informarea privind descărcarea 

Certificatul Digital COVID al UE și completarea formular de localizare a pasagerilor înainte de 

plecarea spre Portugalia continentală la adresa https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-

locator-card sau la bord; stabilirea modului și a datei la care se vor testa cei doi elevi 

nevaccinați/vaccinați, dar cu schema de vaccinare finalizată în mai puțin de 14 zile până la data 

plecării, care nu vor fi în posesia certificatului digital COVID; organizarea deplasării din Pucioasa la 

București și din București la Pucioasa, pentru zilele de călătorie; acordarea sumelor pentru sprijin 

individual; semnarea, de către participanți și susținătorii lor legali a statului de plată și a 

angajamentului de plată; informare în legătură cu eliberarea documentului de mobilitate 

Europass; instruirea elevilor și semnarea procesului verbal de instruire; sesiune de întrebări și 

răspunsuri; moderator – Diaconescu Mihaela Cristina, coordonator proiect 

▪ 26.10.2021 - întâlnire cu participanții la fluxul II/ 1 oră/ online: prezentarea condițiilor în care se 

derulează stagiul de formare profesională – primul flux; informare privind documentele notariale 

necesare pentru mobilitatea minorilor; informare privind pregătirea documentelor necesare 

pentru călătorie; împărtășirea experienței de către participanții la primul flux de mobilitate 

moderator – Diaconescu Mihaela Cristina, coordonator proiect. 

▪ 04.11.2021 - întâlnire cu participanții la fluxul II/ 2 ore/față în față: prezentarea angajamentului 

de plată ce se va încheia în cadrul proiectului între instituție și participant; distribuirea cardurilor 

de sănătate; informarea privind descărcarea Certificatul Digital COVID al UE și completarea 
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formularului de localizare a pasagerilor înainte de plecarea spre Portugalia continentală la 

adresa https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card sau la bord; stabilirea 

modului și a datei la care se va testa elevul nevaccinat; organizarea deplasării din Pucioasa la 

București și din București la Pucioasa, pentru zilele de călătorie; acordarea sumelor pentru sprijin 

individual; semnarea, de către participanți și susținătorii lor legali a statului de plată și a 

angajamentului de plată; informare în legătură cu eliberarea documentului de mobilitate 

Europass; instruirea elevilor și semnarea procesului verbal de instruire; sesiune de întrebări și 

răspunsuri; moderator – Diaconescu Mihaela Cristina,  coordonator proiect. 
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