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GHID PARTICIPARE GRUP TINTA LA SINAIA
pentru programele de formare din cadrul proiectului VISION

În cadrul proiectului VISION se vor organiza sesiuni de peer-training la
Sinaia, Județul Prahova, după cum urmează:
Programe de calificare
Sesiune Peer-training
1. Bucătar
2.Ospătar (chelner) – vânzător în
unitățile de alimentație publică
3. Confecționer tâmplărie din
aluminiu și mase plastice
4.Frizer. Coafor. Manichiurist.
Pedichiurist
5. Lucrător în comerț

În cadrul acestui ghid veți regăsi informații necesare participării la aceste
sesiuni.
Toate condițiile de participare sunt făcute să respecte legislația în vigoare.

Condiții de participare:
Să fiți înregistrat în derularea unui curs din cadrul proiectului;
Decontarea cheltuielilor de transport se va efectua prin ramburs la
prezentarea
bonurilor
de
benzină
respectiv
bilete
de
tren/autobus/autocar.
Cazarea și masa sunt gratuite.
Parcarea la hotel NU este gratuită, va fi
platită de către cursanți.
Prezentarea unui Certificat verde COVID
este obligatorie, acesta fiind necesar și pentru
cazare, masă și participarea la cursuri. Prezentarea
unui Certificat verde COVID fals poate fi
sancționată conform legii.
Pentru programele de calificare se vor organiza sesiuni de Peer training
la Sinaia.
Vor fi organizate 6 serii de Peer-training în cadrul proiectului. Workshop-urile
din cadrul Peer-training vor dezvolta tema ”Inovare socială” și propun ca
subiecte de prezentare și dezbatere:
- Inovare socială și modalități de asigurare a șanselor egale;
- Inovarea socială mediată de TIC;
- Calitatea resursei umaneîin inovare socială;
- Integrarea inovării sociale în FPC;
- Implicarea angajaților în inovare socială;
- Inovare socială și dezvoltare durabilă;
- Egalitate de șanse și nediscriminare.

Cazarea la hotel
-Parcarea din faţa hotelului Palace 4* este administrată de către Primăria
Sinaia, iar un loc de parcare costă oficial 25 lei/zi; în limita locurilor
disponibile există parcare gratuită la Hotelul Caraiman, hotel care face parte
din aceeaşi societate comercială;
-Camerele sunt în regim Single, fiecare cursant va avea camera ei/lui
(camerele nu au balcon);
-Cazarea începe la ora 14:00 a zilei de intrare şi se termină la ora 12:00 a zilei
de ieşire; se intră cu Prânzul şi se iese cu Micul Dejun;
-Programul meselor este următorul: Mic Dejun: 07:30-10:00, Prânz: 14:3015:00, Cina: 19:30-20:00; Dacă vor exista modificări de program, ele vor fi
anunțate la prima sesiune de Peer-training;
-Toţi însoţitorii participanţilor la cursuri vor plăti cazarea pe noapte în valoare
de 75 lei/pers; patul suplimentar este tot 75 lei/zi iar copiii sub 6 ani au
cazare gratuită dacă stau în pat cu părinții;
-Toti însoţitorii vor anunţa anticipat intrării dacă vor plăti masa la restaurant
(a la carte) sau vor achita serviciile de masă cu meniu fix (servit la farfurie)
100 de lei/zi/pers;
-Serviciile de cazare şi masă pentru însoţitori NU se pot achita cu bonuri de
masă sau tichete de vacanţă;
Decontare transport - Documentele trebuie predate în original și în
stare bună (făra rupturi, făra modificări, ștersături etc)

Decontarea transportului pentru deplasarea la Sinaia va fi realizată
în baza următoarelor documente, în funcție de mijlocul de transport cu care
se face deplasarea:

1. Deplasarea cu mașina personală:
- fiecare persoană înscrisă la curs poate deconta un singur bon de benzină;
- bonul de benzină se depune în original și trebuie luat cu o zi înainte de
deplasar, în ziua deplasării sau in perioada deplasării, cu numărul mașinii scris
pe spate (cu pixul);
- suma maximă decontată este de 150 lei (inclusiv TVA) / bon benzină (din
cauza restricțiilor bugetare), pentru drumul dus-întors;
- bonul de benzină nu poate avea o valoare mai mică decât suma solicitată la
rambursare;
- bonul de benzină poate avea o valoare mai mare decât suma solicitată la
rambursare, dar nu va fi decontată o sumă mai mare de 150 lei / persoană
(indiferent de valoarea de pe bon);
- o persoană poate deconta un singur bon de benzină, indiferent de numărul
de persoane care călătoresc cu respectiva mașină;
- chiar dacă mai mulți cursanți călătoresc cu aceeași mașină, nu vor putea fi
decontate bonuri de benzină pentru fiecare dintre aceștia (mai multe bonuri
de benzină pentru aceeași mașină).
2. Deplasarea cu trenul:
- fiecare persoană înscrisă la curs poate deconta bilete de tren dus-întors
pentru participarea la Sinaia;
- biletele de tren dus-intors trebuie achiziționate la clasa a 2-a și trebuie să
corespundă perioadei de deplasare;
- biletele de tren dus-întors trebuie depuse în original pentru decontare. De
aceea, recomandăm achiziționarea biletelor în regim online, pentru a ne
putea trimite biletele electronice pe e-mail (numele înscris pe biletele de tren
electronice trebuie să corespundă cu numele persoanei înscrise la curs). Dacă
biletul de întors nu poate fi depus în original pentru decontare la Sinaia, va fi

transmis ulterior prin poștă / curier rapid, în termen de 10 zile calendaristice,
la Fundația Orizont, S.C. DBC S.R.L. Dragasani sau Fundația CRIMM;
- biletele de tren dus-întors vor fi decontate la valoarea înscrisă pe acestea,
dar fără să depășească suma de 150 lei / cursant.
3. Deplasarea cu autobuz/autocar:
- fiecare persoană înscrisă la curs poate deconta bilete de transport cu
autocarul dus-întors;
- biletele de autocar trebuie să corespundă perioadei de deplasare;
- biletele de autocar dus-întors trebuie depuse în original pentru decontare.
Dacă biletul de întors nu poate fi depus în original pentru decontare la Sinaia,
va fi transmis ulterior prin poștă / curier rapid, în termen de 10 zile
calendaristice, la Fundația Orizont, S.C. DBC S.R.L. Dragasani sau Fundația
CRIMM;
- biletele de autocar dus-întors vor fi decontate la valoarea înscrisă pe
acestea, dar fără să depășească suma de 150 lei / cursant.
Decontarea cheltuielii
Pentru a putea face decontarea cheltuielii de transport (indiferent de mijlocul
de transport ales), vom avea nevoie de:
1. Documentele de transport în original (bon de benzină, bilete de tren,
bilete de autocar) sau în copie (pentru biletele de tren achiziționate
electronic), care să respecte condițiile amintite mai sus;
2. Solicitarea decontului pentru cheltuielile de transport, prin semnătură
proprie, în baza documentelor pe care le vom pune la dispoziție la Sinaia;
3. Un document din care să reiasă contul bancar personal al cursantului care
solicită decontarea cheltuielilor de transport (IBAN-ul și faptul că persoana
este titulara contului bancar), semnat în original.
Informații generale privind decontarea cheltuielilor de transport:
- Sumele eligibile pentru decont vor fi returnate în cel mai scurt timp posibil,
dar nu mai devreme de rambursarea acestora de către Minister (în termen de
maximum 3 zile lucrătoare de la primirea sumelor aferente de la Minister);

- Toate deconturile se fac exclusiv prin transfer bancar, nu pot fi făcute plăți
cash;
- Cheltuielile de transport vor fi decontate doar persoanelor care sunt înscrise
la curs în cadrul proiectului.
Program orientativ
Ziua 1
14:00

Ziua 2
Ziua 3
Participarea la sesiuni este obligatorie
07:30-10:00
07:30-09:30

Sosire si check-in

Mic dejun

15:00 – 16:00

10:00 – 14:00

Pauză de masă

Sesiune de peer-training

16:30 – 18:30

14:00 – 15:00

Sesiune de peertraining

Pauză de masă

20:00

Sesiune de peer-training

Evaluare sesiune de
peer-training prin
chestionare

20:00

12:00

Cina

Check-out

Cina

15:30- 19:30

Mic dejun
09:30 – 11:30
Sesiune de peertraining
11:30- 12:00

CONTACT:
Lider – Fundația ORIZONT: Tel. 0351 401 692
E-mail: fundatia_orizont@yahoo.com
Partener 1 – DBC S.R.L.: Tel. 0250 810 322 / 0761 061 810
E-mail: doina_vl@yahoo.com
Partener 2 – Fundatia CRIMM: Tel. 0729.029.273
E-mail: proiect.vision@gmail.com
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii
Europene sau a Guvernului României.

