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PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI DIN CADRUL PROIECTULUI, PENTRU PREGĂTIREA 

MOBILITĂȚILOR DIN OCTOMBRIE- NOIEMBRIE, 2021  

 

ELABORAREA  DOCUMENTELOR  CONTRACTUALE  

 

 “Acordul de formare”/„Learning agreement”: elaborat de Diaconescu Mihaela Cristina - 

coordonator proiect și Baicu Izabel – asistent de proiect cu atribuții de formare profesională; 

acordul de formare a fost validat de ANPCDEFP la data de 20.01.2020. 

 Contractul financiar pentru mobilităţi ale stagiarilor VET: elaborat de Diaconescu Mihaela 

Cristina - coordonator proiect și Andreiana Carmen Elena – reprezentant legal; semnat de către 

reprezentantul legal al instituției, participantul la primul flux de mobilitate și/sau susținătorul 

legal al participantului la 07.10.2021, respectiv participantul la fluxul II de mobilitate și/sau 

susținătorul legal al participantului la 13.10.2021. 

 Contractul financiar pentru persoanele însoțitoare: elaborat de Diaconescu Mihaela Cristina - 

coordonator proiect și Andreiana Carmen Elena – reprezentant legal; semnat de către 

reprezentantul legal al instituției și profesorul însoțitor al participanților la primul flux de 

mobilitate, la 12.10.2021, respectiv, la 13.10.2021 – pentru profesorul însoțitor al participanților 

la fluxul II de mobilitate. 

 “Angajamentul de calitate”/„Quality Commitment”: elaborat de Diaconescu Mihaela Cristina - 

coordonator proiect și Andreiana Carmen Elena – reprezentant legal; semnat de către 

reprezentantul legal al instituției și participantul la primul și al II-lea flux de mobilitate, la 

29.09.2021. 

 “Europass Mobility”: completarea formularului de solicitare privind 

emiterea unui document de mobilitate Europass de către Centrul 

Național Europass, la 22.09.2021 – pentru fluxul I, respectiv, a 

03.10.2021 – pentru fluxul II, de către Diaconescu Mihaela Cristina - 

coordonator proiect; solicitarea a fost aprobată la data de 24.09.2021 

– pentru fluxul I, respectiv, 04.10.2021 – pentru fluxul II.  
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PREGĂTIRE GENERALĂ, CULTURALĂ ȘI PEDAGOGICĂ  

 

Pregătire generală 

 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 

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 

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

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 

https://www.mae.ro/node/51759
https://www.mae.ro/travel-conditions/3736
https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card
https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card
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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. 

  

Pregătire culturală 

 01.10.2021 - întâlnire cu participanții la fluxul I/ 4 ore/ față în față și 

02.11.2021 - întâlnire cu participanții la fluxul II/ 4 ore/ online: 

prezentarea  caracteristicilor fizico - geografice și a principalelor repere 

istorice, culturale și economice ale Portugaliei; prezentarea zonei în care 

se desfășoară stagiul: topografia specifică locului, condițiile sociale, 

climatice și economice; prezentarea “cărții de vizită” a Portugaliei elaborată de către elevii 

portughezi parteneri în cadrul proiectului în cadrul proiectului “Through Intercultural Dialogue, 

from Cultural Diversity to Unity” (7 I.D. 4 U),  finanţat prin Programul de Învăţare pe tot Parcursul 

Vieţii (Lifelong Learning Program), acţiunea Comenius; prezentarea experienței culturale din 

proiectele KA1-VET, derulate în anii 2014-2015, 2015-2016 și 2017-2018, în același parteneriat; 

prezentarea Jurnalului de vizite culturale, ce se va completa de către participanți; sesiune de 

întrebări și răspunsuri; moderator - Diaconescu Mihaela Cristina, coordonator proiect.  
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Pregătire pedagogică 

 09.03.2020 - întâlnire cu participanții la fluxul I/ 4 ore/ față în față: etapele procesului de 

dezvoltare a unei interfeţe Web; aspecte generale ale proiectării interfeţelor Web; prezentarea 

generală a unui editor de pagini Web; formatare text la nivel de caracter, paragraf, secţiune; 

lector - Baicu Izabel – asistent de proiect cu responsabilități de formare profesională. 

 16.03.2020:  întâlnire cu participanții la fluxul I/ 4 ore/ față în față:  etapele procesului de 

dezvoltare a unei interfeţe Web; inserarea hiperlegăturilor; inserarea şi formatarea listelor; 

inserarea şi formatarea tabelelor; inserarea obiectelor hipermedia: imagini, secvenţe audio şi 

video; maparea imaginilor; lector - Baicu Izabel – asistent de proiect cu responsabilități de 

formare profesională. 

 12.10.2021 - întâlnire cu participanții la fluxul I/ 4 ore/ online: prezentarea, de către 

participanti, a template-ului paginii web care va ilustra experiența de mobilitate; instruirea 

elevilor cu privire la respectarea programului de lucru și a regulamentelor interne de organizare 

a instituțiilor de primire: școală VET și companie; prelucrarea unor norme generale de protecție 

și securitate a muncii în laboratoare de informatică/companii IT; prelucrarea normelor de 

comportament în organizațiile de primire și în societate, având în vedere respectarea 

particularităților specifice zonei (sociale, culturale, religioase); moderatori - Diaconescu Mihaela 

Cristina – coordonator proiect, Baicu Izabel – asistent de proiect cu responsabilități de formare 

profesională. 

 13.10.2021 - întâlnire cu participanții la fluxul II/ 4 ore/ față în față:  etapele procesului de 

dezvoltare a unei interfeţe Web; aspecte generale ale proiectării interfeţelor Web; prezentarea 

generală a unui editor de pagini Web; formatare text la nivel de caracter, paragraf, secţiune; 

lector - Baicu Izabel – asistent de proiect cu responsabilități de formare profesională. 

 15.10.2021 - întâlnire cu participanții la fluxul II/ 4 ore/ online:  etapele procesului de 

dezvoltare a unei interfeţe Web; inserarea hiperlegăturilor; inserarea şi formatarea listelor; 

inserarea şi formatarea tabelelor; inserarea obiectelor hipermedia: imagini, secvenţe audio şi 

video; maparea imaginilor; lector - Baicu Izabel – asistent de proiect cu responsabilități de 

formare profesională. 
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PROMOVAREA PROIECTULUI 

 

Activități de promovare a proiectului  

 elaborarea Buletinului Informativ al proiectului nr. 2 – octombrie, 2021/ Diaconescu Mihaela 

Cristina - coordonator proiect. 

 

 Mihaela Cristina Diaconescu, coordonator proiect  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia 

Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.  


