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Raport referitor la rezultatele analizei răspunsurilor la ancheta pe bază 
de chestionar privind satisfacția candidaților și beneficiarilor  de proiecte 

în cadrul programului ”Erasmus+” 
în anul 2016 

"Cred că acest program poate fi considerat un vehicul pentru progres, schimbare şi 
adaptare" 

 

I. Informa ții generale 

 

Ancheta, care a urmărit identificarea gradului de satisfacție a candidaților și beneficiarilor  

de proiecte în cadrul programului Erasmus+, s-a bazat pe un chestionar elaborat de echipa 

de management a ANPCDEFP, chestionar atașat acestui raport.  

În elaborarea chestionarului s-au luat în considerare următoarele: 

o Păstrarea întrebărilor relevante din chestionarele folosite în anii  anteriori, pentru a 

se putea evidenția evoluția gradului de satisfacție a factorilor interesați privind 

programul Erasmus+,  

o Actualizarea chestionarului prin oferirea posibilității respondenților de a-și exprima 

punctele de vedere în mod distinct pentru/despre: 

o fiecare acțiune și sector în cadrul căreia au colaborat cu reprezentanții 

ANPCDEFP, 

o ceea ce consideră că au adus ca valoare adaugată proiectele Erasmus+, 

pentru dezvoltarea organizațională a instituțiilor/organizațiilor beneficiare, 

o măsurile luate pentru asigurarea calității proiectelor de mobilitate Erasmus+,  

o măsura în care în proiectele de mobilitate Erasmus+, s-a urmărit 

implementarea ECVET și de ce informații au nevoie respondenții cu privire 

la ECVET. 

o Creșterea gradului de confidențialitate prin: nepublicarea răspunsurilor 

(chiar dacă au fost analizate și au fost luate în considerare în întocmirea 

planul de îmbunătățire a prestației angajaților ANPCDEFP)  în care se fac 

referiri negative directe la persoane. 

Completarea răspunsurilor la chestionar s-a efectuat în perioada: 11-30.01.2017. 

Chestionarul a avut secțiuni distincte pentru cinci categorii de respondenți: 
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• Persoane care nu au candidat în anul 2016 pentru finanțare în cadrul programului 
Erasmus+, dar  au/au avut în derulare proiecte finanțate în anii 2014 și/sau 2015 în 
cadrul acestui program; 

• Persoane care au candidat în anul 2016 pentru finanțare în cadrul programului 
Erasmus+, dar candidatura/candidaturile nu a/au fost aprobată/aprobate și nu au/avut 
proiecte finanțate în anii 2014 și/sau 2015 în cadrul acestui program; 

• Persoane care au candidat în anul 2016 pentru finanțare în cadrul programului 
Erasmus+, candidatura/candidaturile nu a/au fost aprobată/aprobate, dar  au/avut în 
derulare proiecte finanțate în anii 2014 și/sau 2015 în cadrul acestui program; 

• Persoane care au candidat în anul 2016 pentru finanțare în cadrul programului 
Erasmus+, candidatura/candidaturile a/au fost aprobată/aprobate și nu au/avut 
proiecte finanțate în anii 2014 și/sau 2015 în cadrul acestui program; 

• Persoane care au candidat în anul 2016 pentru finanțare în cadrul programului 
Erasmus+, candidatura/candidaturile a/au fost aprobată/aprobate și au/avut în 
derulare proiecte finanțate în anii 2014 și/sau 2015 în cadrul acestui program. 

Pentru evaluarea gradului de satisfacție a candidaților/beneficiarilor au fost vizate 

următoarele aspecte: 

o Calitatea publicațiilor/materialelor informative în format electronic sau tipărite, 

o Colaborarea cu personalul ANPCDEFP care a asigurat informare și consultanță 

pentru depunerea de candidaturi, 

o Colaborarea cu rețeaua de formatori a ANPCDEFP care a asigurat informare, 

formare și consultanță pentru depunerea de candidaturi, 

o Colaborarea cu personalul ANPCDEFP care a asigurat informare și consultanță în 

toate etapele de implementare a proiectului,  

o Colaboratea cu personalul ANPCDEFP implicat în misiuni de verificare/audit al 

proiectelor. 

o Măsura în care proiectele/acțiunile la care au participat respondenții au răspuns 

nevoilor: 

o acestora de dezvoltare: 

� profesională, 

� personală, 

o instituțiilor în care activează respondenții, 

o Cunoașterea/utilizarea instrumentelor Europass, 

o Cunoașterea/utilizarea publicațiilor Eurydice, 

o Cunoașterea/utilizarea instumentelor naționale și europene care contribuie la 

validarea, recunoașterea și transferul rezultatelor învățării obținute în mobilitate. 
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 II. Caracteristicile respondenților  

Au răspuns la primele întrebări din chestionar (referitoare la materialele informative puse la 

dispoziție de către ANPCDEFP) 2121 persoane (cu 335 mai multe decât în anul 2015, ceea 

ce reprezintă o creștere cu 18,76%), dar au continuat completarea chestionarului 2043 

persoane și au dat răspunsuri complete 1688 persoane (cu 232 mai multe decât în anul 2015, 

ceea ce reprezintă o creștere cu 15,93%). Trebuie însă menționat că pentru a obține acest 

număr de răspunsuri s-au trimis, prin e-mail, candidaților pentru finanțare de proiecte și 

beneficiarilor Erasmus+, solicitări repetate de a răspunde la chestionar.  

Respondenții la chestionare fac parte din categoriile menționate anterior, după cum 

urmează: 

Secțiunea 
Numărul 

de 
respondenți 

Procent din 
număr total 

de 
respondenți 

Număr 
răspunsuri 
complete 

Procent din 
număr total de 

răspunsuri 
complete 

NU AM CANDIDAT pentru finanţare în cadrul programului 
Erasmus+ în anul 2016, dar  AM în DERULARE/AM FINALIZAT 
proiecte finanţate în anul 2014 și/sau 2015 în cadrul programului 
Erasmus+. 

620 30.3% 486 28.8% 

AM CANDIDAT pentru finanţare în cadrul programului Erasmus+ în 
anul 2016, dar candidatura/candidaturile NU A/AU FOST 
APROBATĂ/APROBATE şi NU AM în DERULARE/NU AM 
FINALIZAT proiecte finanţate în anul 2014 și/sau 2015 în cadrul 
programului Erasmus+. 

395 19.3% 368 21.8% 

AM CANDIDAT în cadrul programului Erasmus + în anul 2016 , dar 
candidatura/candidaturile  NU A/AU FOST APROBATĂ/ 
APROBATE şi AM PROIECTE în DERULARE/AM FINALIZAT 
proiecte finanţate în anul 2014 și/sau 2015  în cadrul programului 
Erasmus+. 

223 10.9% 179 10.6% 

AM CANDIDAT în cadrul programului Erasmus + în anul 
2016,  candidatura/candidaturile A/AU FOST APROBATĂ/ 
APROBATE şi NU AM PROIECTE în DERULARE/NU AM 
PROIECTE FINALIZATE finanţate în anul 2014 și/sau 2015 în 
cadrul ERASMUS+. 

321 15.7% 259 15.3% 

AM CANDIDAT în cadrul programului Erasmus + în anul 2016, 
candidatura/candidaturile  A/AU FOST APROBATĂ/APROBATE şi  
AM PROIECTE în DERULARE/FINALIZATE finanţate în anul 2014 
și/sau 2015 în cadrul programului ERASMUS+. 

484 23.7% 396 23.5% 

 2043  1688  
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Se poate observa că cei mai mulţi respondenți fac parte din categoria celor care au candidat 

(69,6%) fie că au sau nu au proiecte în derulare.  

Dintre cei 1688 respondenți care au dat răspunsuri complete: 

• 364 nu au proiecte în derulare,  

• 940 au în derulare sau au finalizat proiecte în cadrul acțiunii cheie 1,  

• 534 au în derulare sau au finalizat  proiecte în cadrul acțiunii cheie 2, 

• 13 au în derulare sau au finalizat proiecte în cadrul acțiunii cheie 3.  

Dintre cei care au proiecte în derulare, 163 au sau au avut în derulare proiecte în cadrul a 2 

sau 3 acțiuni cheie. 
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În tabelul următor este prezentată situația detaliată a tipurilor de respondenți în funcție de 

proiectele pe care le au în derulare sau le-au finalizat (finanțate în anul/anii 2014/2015/ 

2016): 

Număr de respondenși cu răspunsuri complete, care au declarat că au  proiecte în derulare/finalizate, pentru fiecare acșiune și domeniu, finanșate  în anii 
2014/2015/2016  

Acșiunea cheie 1 Acșiunea cheie 2 Acţiunea cheie 3 

Educașie 
școlară 

Învășămînt 
superior VET 

Educașia 
adulșilor Tineret 

Total 
KA1 

Educașie 
școlară 

Învășămînt 
superior VET 

Educașia 
adulșilor Tineret 

Total 
KA2 

Dialog  

structurat 

Total 

411 118 233 57 121 940 382 26 55 35 36 534 13 1487 

 

Cei mai mulți dintre respondenți au în derulare proiecte în domeniul Educație școlară, atât   

Mobilități (411 respondenți - 26,64% dintre cei 1487 cu proiecte în derulare/finalizate) cât 

și Parteneriate strategice (382 rspondenți – 25,69%), așa cum se poate observa în diagrama 

următoare. 
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Respondenții care au proiecte în derulare sau finalizate finanțate în anii 2014, 2015 și/sau 

2016,  activau/activează în următoarele tipuri de instituții: 

 
Acșiunea cheie 1 – Mobiliăși Acșiunea Cheie 2 – Parteneriate strategice Acșiunea cheie 3 

Tip institușie Educașie 
școlară 

Învășămînt 
superior VET 

Educașia 
adulșilor Tineret 

Total 
KA1 

Educașie 
școlară 

Învășămînt 
superior VET 

Educașia 
adulșilor Tineret 

Total 
KA2 

Dialog  

structurat 

Total 

Şcoală primară 2     2      0  2 

ISJ/ISMB 3  7 1  11 8 1    9  20 

Şcoală speciala/Centru de 
educaţie incluzivă 13  1   14 17    1 18  32 

Grădini ăș  22  3 1  26 12     12 1 39 

Alt tip de instituţie. Precizaș 

 care 
23  5  1 29 6 1 5 2  14 1 44 

Liceu/Colegiu teoretic 68  46 6 1 121 70  4 4 1 79 1 201 

Şcoală gimnazială 118   2  120 151  1 1 1 154  274 

Colegiu/Liceu 
vocational/tehnologic/tehnic 162  149 7 4 322 105  17 2 2 126 2 390 

Scoală profesională   2   2 2     2  4 

Universitate  118  5 3 126 2 14 4 3 3 26 1 153 

ONG   1 16 65 82 8 1 18 9 9 45 6 133 

școală postliceală   8   8      0  8 

Agent economic   2 5  7      0  7 

Funda ieș    3 1 4 8    3 4 7  15 

Asocia ieș    6 6 42 54    6 12 18  72 

Casa Corpului Didactic    1  1      0  1 

Autoritate publică na ionalăș     1 1 2      0  2 

Autoritate publică locală    2  2      0  2 

CJRAE    1  1      0  1 

Penitenciar    2  2      0  2 

Institu ie publică (alta decât ș

ISJ sau DJST)       1 9 1 3 2 16  16 

Centru de formare         2   2  2 

Societate privată         3 2 1 6  6 

DJST             1 1 

 411 118 233 57 121 940 382 26 55 35 36 534 13 1487 
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și făceau/fac parte din următoarele categorii profesionale: 

 În perioada în care aţi beneficiat/beneficiași de serviciile oferite de ANPCDEFP pentru proiectul/proiectele de mobilitate  Erasmus+, făceaţi/faceti parte din 
următoarea categorie: 

 
Acșiunea cheie 1 – Mobiliăși Acșiunea Cheie 2 – Parteneriate strategice Acșiunea cheie 3 

Categorie Educașie 
școlară 

Educașie 
universitară VET 

Educașia 
adulșilor Tineret 

Total 
KA1 

Educașie 
școlară 

Educașie 
universitară VET 

Educașia 
adulșilor Tineret 

Total 
KA2 

Dialog  
structurat 

Total 

Cadre didactice (de la grădiniţă 
la învășământ universitar) 318 59 161 9 8 555 304 17 20 7 6 354 2 911 

Directori de şcoală 59  40 4  103 51 1 4 1  57 1 161 

Inspectori școlari 4  9 1  14 11     11  25 

Personal didactic auxiliar 2  2   4      0  4 

Alte categorii 28 17 6 9 9 69 3 4 15 5 4 31 1 101 

Studenși  17   5 22 1 1   1 3 2 27 
Personal non-didactic în 
universităși  25    25      0  25 

Elevi   7  2 9 5  3 2 2 12 2 23 

Formatori   2 20 13 35 5 2 12 7 4 30  65 

Membri în asocia ie/funda ieș ș    6 14  20    13 8 21  41 

Lucrători de tineret     72 72     10 10 3 85 

Voluntari     12 12 2 1 1  1 5 2 19 

 411 118 233 57 121 940 382 26 55 35 36 534 13 1487 
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Se observă că cei mai mulți dintre respondenți sunt cadre didactice și directori de școală.  

Principalele surse, modalități de informare a respondenților privind oportunitățile de 

finanțare oferite de către ANPCDEFP sunt paginile web ale ANPCDEFP și cursurile de 

formare organizate de către ANPCDEFP: 

Precizaţi sursele şi modalităţile prin care v-aţi informat cu privire la oportunităţile oferite de Agenţia 
Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale 
(ANPCDEFP): 

Variante de răspuns 
Număr 

răspunsuri 
Procent din total 

respondenti 

paginile web ale Agenţiei (anpcdefp.ro, llp-ro.ro, tinact.ro, 
europass-ro.ro, eurodesk.ro,www.erasmusplus.ro) 

1666 78.5% 

seminare/cursuri de formare organizate de ANPCDEFP 1028 48.5% 

alţi participanţi la proiecte 869 41.0% 

contact direct cu reprezentanţii ANPCDEFP 860 40.5% 

publicaţii şi alte materiale elaborate de Agenţie 779 36.7% 

inspectoratul şcolar 757 35.7% 

pagini web, listă de discuţii, alte modalităţi internet 674 31.8% 

conducerea instituţiei din care faceţi parte 430 20.3% 

reţeaua de formatori ai Agenţiei 338 15.9% 

Serviciul European Eurodesk (Eurodesk Info) 246 11.6% 

mass-media 194 9.1% 

biroul pentru programe comunitare al unei universităţi 111 5.2% 

altele 53 2.5% 

parteneri sociali (patronate, sindicate) 32 1.5% 

direcţia judeţeană de sport şi tineret 22 1.0% 
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Respondenții care au optat pentru alte surse au specificat următoarele surse: 

• Asociații/ONG-uri; 
• Foști parteneri de proiect; 
• Prieteni; 
• Facebook; 
• Rețele de socializare; 
• Profesori; 
• Salto-youth; 
• Casa corpului didactic; 
• Contact obținut prin intermediul unui expert SES; 
• Unversitate; 
• Am aflat de programul dvs. de la reprezentantul firmei ASL – Academy; 
• Colegi de la alte școli ce au avut astfel de proiecte; 
• Consultanță telefonică din partea reprezentantilor ANPCDEFP; 
• Europa.eu; 
• Legăturile de școală-soră cu instituțiile școlare din Ungaria cu care școala noastră are 

legături fructuoase din 1990 respectiv 2000; 
• Materiale utile; 
• Participare Erasmus în facultate; 
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• Persoana de contact din ANPCDEFP extrem de amabilă și de ajutor (d-na Andreea Samoila); 
• Responsabilul cu proiecte europene desemnat prin decizie în școală, coordonator proiecte 

europene; 
• Țări partenere. 

Pentru respondenți, cel mai cunoscut domeniu, atât pentru Acțiunea cheie 1 cât și pentru 

acțiunea cheie 2, este domeniul Educație școlară. Numărul respondenților care au menționat 

ca fiind cunoscută Acțiunea cheie 1, domeniul Educație școlară este mai mare decât 

numărul persoanelor din învățământul preuniversitar care au răspuns la chestionar (elevi, 

cadre didactice, inspectori, personal didactic auxiliar, directori de unități de învățământ) : 

Despre ce programe şi activităţi administrate de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul 
Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) aţi auzit? 

Variante de răspuns 
Număr 

răspunsuri 
Procent din număr 
total respondenți 

Erasmus+, Actiunea KA1-Proiecte de mobilitate în domeniul Educaţiei Școlare 1649 77.7% 

Erarmus+, Actiunea KA2-Parteneriate strategice în domeniul Educaţiei Școlare 1474 63.2% 

Erasmus+, Actiunea KA1-Proiecte de mobilitate în domeniul VET 1340 47.2% 

Erasmus+, Actiunea KA1-Proiecte de mobilitate în domeniul Tineret 1179 52.9% 

Erasmus+, Actiunea KA1-Proiecte de mobilitate în domeniul Educaţiei Adulţilor 1123 55.6% 

Erarmus+, Actiunea KA2-Parteneriate strategice în domeniul VET 1054 69.5% 

Erasmus+, Actiunea KA1-Proiecte de mobilitate în domeniul Învăţământ Superior 1001 49.7% 

Erarmus+, Actiunea KA2-Parteneriate strategice în domeniul Tineret 983 38.8% 

Europass 972 43.4% 

Erarmus+, Actiunea KA2-Parteneriate strategice în domeniul Educaţiei Adulţilor 921 46.3% 

Erarmus+, Actiunea KA2-Parteneriate strategice în domeniul Învăţământ Superior 822 30.4% 
Erasmus+, Actiunea KA3-Sprijin pentru politici de tineret 645 16.1% 
ECVET -Sistemul European de Credit în Educație și Formare Profesională 553 45.8% 

Eurodesk 520 24.5% 

Eurydice 342 26.1% 

TCA-Activităţi de Cooperare Transnaţională 166 7.8% 

Altele  24 1.1% 

Pe lângă selecția acţiunilor/programelor şi/sau sectoarelor cunoscute, unii dintre 

respondenți au menționat următoarele: 

• Erasmus+ STAR; 
• eTwinning; 
• Nu am auzit doar despre cele două bifate dar doar pe acestea le-am studiat; 
• Capacity Building; 
• Vizite de lucru și bune practici; 
• Socrates/Comenius; 
• CONNECTOR; 
• Erasmus Mundus; 
• Pestalozzi; 
• Erasmus+ Sport; 
• Grundtvig, Leonardo; 
• Am auzit cam despre toate, am bifat doar ce intră în sfera mea de interes; 
• Acţiunea KA107. 
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Dintre cei 342 respondenți care au declarat faptul că știu despre publicațiile Euridice, doar 

83 au utilizat aceste publicații. Procentul din numărul total de respondenți care au utilizat 

publicații Euridice în anul 2016, a scăzut față de anul 2015 de la 5,2% la 4,9%. 

 

Aţi utilizat vreuna din publicaţiile Euryidice? 

Variante de răspuns 
Număr 

respondenți  
Procent din număr 
total respondenți 

Da 83 4.9% 

Nu 1605 95.1% 

 

 

Titlurile precizate de către unii dintre cei care au răspuns DA sunt: 

• Adult Education and Training în Europe: Widening Access to Learning Opportunities - Eurydice 
Report – Education and Training; 

• Adult Education and Training în Europe; Assuring Quality în Education; The Teaching 
Profession în Europe; 

• Am folosit informații privind descrierea sistemului de învățământ românesc pe niveluri; 
• Comparative Overview on Instruction Time în Full-time Compulsory Education în Europe; 
• Compulsory education în Europe;  
• Date cheie privind cadrele didactice și conducătorii de școli din Europa, 2014, 2013; 
• Date cheie privind educaţia; 
• Developing Key Competences at School în Europe; 
• Early Childhood Education and Care; 
• Educaţia Civică în Europa; 
• Education and Training în Europe 2020, Responses from the EU Member States - Eurydice 

Report – Education and Training; 
• Education in Europe 2020: do targets really matter?; 
• Educația obligatorie în Europa=Compulsory Education în Europe/ Comisia Europeană,EACEA; 
• Entrepreneurship Education at School in Europe; 
• Eurydice Policy Brief Early Childhood Education and Care 2014; 
• Eurydice Romania pe Facebook; 
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• Eurydice-Excelența-în-Școlile-din-Europa; 
• Financing Schools in Europe: Mechanisms, Methods and Criteria in Public Funding; 
• Innovation at school; 
• Învăţarea integrată a conţinuturilor şi a limbilor la şcoală în Europa - Descrieri naţionale; 
• Key Data on Early Childhood Education and Care în Europe – 2014 Edition; 
• Mathematical education in Europe; 
• Modernisation of Higher Education in Europe: Access, Retention and Employability; 
• Monitorizarea sistemelor de educaţie şi formare în Europa; 
• Naţional student fee and support systems; 
• Naţional student fee and support systems in European higher education. – 2016;  
• Organisation of school time în Europe. Primary and general secondary education: 2015/16 

school year; 
• Overview of education policy developments in Europe, following the Paris Declaration of 17 

March 2015; 
• Primary and general secondary education : 2016/17 school year; 
• Privire de ansamblu comparativă privind timpul de instruire în învăţământul obligatoriu cu 

frecvență din Europa 2013/2014; 
• Profesia de cadru didactic în Europa (2015); 
• Promoting citizenship and the common values of freedom, tolerance and non-discrimination 

through education; 
• Publicațiile de pe pagina web; 
• Rapoarte de educaţie şi de cercetare; 
• Rapoarte legate de calitatea educaţiei şi formării profesionale în Europa 2015 & 2016;  
• Rapoartele asupra sistemelor educaționale europene; 
• Raport Eurydice; 
• Recommended annual instruction time în full time compulsory education în Europe; 
• Staff mobility în higher education; 
• Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe – 2016; 
• Structure des systèmes éducatifs européens 2016/2017; 
• Tackling early leaving from education and training in Europe: Strategies, policies and 

measures; 
• The Organisation of School Time în Europe; 
• The structure of the European education systems; 
• The teaching profession în Europe; 
• Tuition fees across Europe. 

Cel mai folosit instrument Europass de către respondenți este CV-ul Europass. 

Aţi folosit vreunul din instrumentele Europass? 

Aspecte vizate 
Număr 

răspunsuri 
Procent din număr 
total respondenți 

Nici unul 168 10.0% 

Paşaportul lingvistic 349 20.7% 

Documentul de mobilitate Europass 748 44.3% 
CV-ul Europass 1439 85.2% 
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În cazul CV-ului Europass, față de anul 2015, în anul 2016, procentului respondenților care 

folosesc acest instrument a crescut de la 84% la 85,2%. Şi în cazul Documentului 

Mobilitate Europass s-a înregistrat o creşterea procentului celor care îl folosesc, de la 

39,5%  la 44,3%.  

În cazul pașaportului de competențe lingvistice Europass s-a înregistrat o scădere a 

procentului numărului de respondenți care folosesc acest instrument de la 21,1%, la 20,7%.  

S-a constatat și o scădere a procentului de respondenți care au declarat că nu au folosit 

instrumente Europass (de la 11,4% în anul 2015, la 10% în anul 2016).  

Numai 22,6% dintre respondenți declară că le este cunoscut Sistemul European de credit 

pentru Educație și Formare Profesională (ECVET). 

Sistemul European de Credit pentru Educaţie şi Formare Profesională (ECVET) este un cadru 
care vizează facilitarea recunoaşterii, transferului  şi acumulării rezultatelor evaluate ale învăţării în 
cazul persoanelor care doresc să obţină o calificare/să se dezvolte profesional. Vă este cunoscută 
Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului privind ECVET? 

Variante de răspuns Număr respondenți 
Procent din număr total 

respondenți 
DA 382 22.6% 

NU 1306 77.4% 
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Cele 288 răspunsuri la solicitarea:  

” Vă rugăm să precizați care considerați dumneavoastră că ar fi beneficiile utilizării ECVET”, 

au un dublu rol: 

• pun în evidență faptul că unii dintre respondenți au cunoștințe referitoare la rolul 

ECVET și la componentele lui tehnice; 

• permit identificarea aspectelor care trebuie abordate de către experții membri ai 

Echipei Naționale de Experți ECVET (echipă coordonată de către ANPCDEFP)  în 

cadrul reuniunilor de informare privind importanța ECVET și modul de folosire a 

componentelor tehnice ECVET pentru facilitarea reală a recunoașterii, transferului 

și acumulării rezultatelor învățării persoanelor, indiferent de țara și contextul în care 

a avut loc învățarea. 

O parte dintre precizările făcute de respondenți sunt: 

• Alinierea la standardele de formare europene. 
• Compararea rezultatelor învăţării dobândite în diverse ţări, validarea şi recunoaşterea lor; 

Facilitează transferul şi validarea rezultatelor învăţării în contexte non-formale şi informale. 
• Accesul la calificări pentru toţi cetăţenii, pe parcursul întregii vieţi; Instrumente oferite pentru 

dezvoltarea parteneriatelor între actorii implicaţi. 
• Asigură transparenţa conpetenţelor obţinute în intreg spaţiul european. Simplifică 

recunoaşterea rezultatelor învățării. 
• Contribuie la creşterea transparenţei la nivel de parteneriat, formare profesională, 

recunoaşterea şi transferul rezultatelor învățării. 
• Are rol în  descrierea calificărilor, pentru a le face mai uşor de înţeles în contextul mobilităţii sau 

participării la invăţarea pe tot parcursul vieţii. 
• ECVET validează cunoştinţele  (stagii de formare, master, doctorat) dobândite în universităţi/ 

şcoli/ institute de învătământ superior din U. E.  
• Fac dovada perfecţionării în domeniul profesional ( personal - sistemul educaţional), dar şi în 

alte domenii şi pot contribui la realizarea unui bun CV). 
• Facilitează transferul şi validarea rezultatelor învăţării în contexte non-formale şi informale. 
• Contribuie la îmbunătățirea modului în care sunt înțelese rezultatele învățării, transparența, 

mobilitatea pe piaţa europeană a muncii, recunoşterea experienței acumulate, dezvoltarea 
cooperării europene. 

• La nivel de parteneriat crește încrederea între parteneri și se asigură o mai mare transparenţă a 
etapelor proiectelor; o colaborare mai eficientă în elaborarea programelor de lucru şi a 
metodelor şi intrumentelor de evaluare a rezultatelor învăţării. 

• Se creează cadrul necesar pentru validarea, transferul şi recunoaşterea rezultatelor învăţarii. 
• Motivarea reală a profesorilor de a nu abandona cariera didactică, adaptarea și integrarea 

învățământului românesc în contextul european, eficientizarea învățării prin profesori 
specializaţi, recunoașterea rezultatelor învățării într-o altă țară, învățarea pe toată durata vieții. 

• O mai mare arie a posibilităţilor de angajare a viitorilor absolvenţi. 
• Pot fi luate în considerare rezultatele învăţării dobândite în străinătate; permite compararea 

rezultatelor învăţării dobândite în diverse ţări, validarea şi recunoaşterea lor; facilitează o 
perspectivă comună în descrierea calificărilor, pentru a fi mai uşor de înţeles şi în descrierea 
procedurilor de validare a rezultatelor învăţării.  

• Oferă un cadru metodologic, acorduri şi principii comune în domeniul formării, facilitează 
dezvoltarea parteneriatelor între diferite instituţii/organizații, are aplicabilitate într-o varietate de 
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situaţii şi de contexte de învăţare. 
• Recunoașterea rezultatelor învățării dobândite în alte țări; mobilitatea între sistemele de 

educație. 
• Rezultatele învățării în străinătate pot fi luate în calcul, ca experiență profesională, în țara 

natală. Asigură recunoaștere și validare europeană a competențelor dobândite. 
• Rezultatele învăţării dobândite în străinătate pot fi luate în considerare în scopul dobândirii unei 

calificări în ţara de origine a cursantului; Contribuie la îmbunătăţirea accesului la calificări 
pentru toţi cetăţenii, pe parcursul întregii vieţi. Oferă un cadru metodologic, acorduri şi principii 
comune în vederea stimulării dialogului între furnizorii de formare.  

• Suport pentru mobilități. 
• Facilitează validarea și recunoașterea aptitudinilor și cunoștințelor profesionale dobândite în 

diferite țări și sisteme, astfel încât acestea să poată fi luate în considerare în vederea obținerii 
unor certificări. Încurajează mobilitatea între țări și medii diferite de învățare. 

• Asigură o mai mare compatibilitate între diferitele sisteme de educație și formare profesională 
(EFP) din Europa și între certificările pe care acestea le oferă. 

• Se facilitează compararea, transferul, validarea/recunoașterea și acumularea rezultatelor 
evaluate ale învățării dobândite în alte ţări, persoanelor care doresc să obțină o calificare. 
Se dezvoltă și se extinde cooperarea europeană în domeniul educației și formării. 
Se permite aplicabilitatea într -o varietate de situaţii şi de contexte de învăţare. 

• Permite o abordare comună în descrierea calificărilor, pentru a le face mai uşor de înţeles, în 
contextul mobilităţii de la un sistem de educaţie şi formare la altul, precum şi în descrierea 
procedurilor de validare a rezultatelor învăţării.  

• Îmbunătățește transparența calificărilor. 
• Abordare comună în descrierea și certificarea rezultatelor învățării ceea ce le face mai ușor de 

înțeles în contextul participării la mobilitate.   
• Accesul la piața muncii europene în condiții egale. 
• Acest sistem duce la acumularea de credit prin recunoașterea rezultatelor activităților de 

formare în străinătate. 
• Ajută la îmbunătăţirea accesului la calificări pentru toţi cetăţenii, pe parcursul întregii vieţi. 
• Am auzit, dar pentru că nu am fost interesată direct, nu am depus nici un efort să rețin. 
• Am citit Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului privind ECVET. Acesta  se 

aplică tuturor rezultatelor învățării obținute de către o persoană prin diferite căi de educație și 
formare, care sunt apoi recunoscute, transferate și acumulate în vederea obținerii unei 
calificări. De asemenea ECVET face mai ușoară, pentru cetățenii europeni, recunoşterea 
traseelor de formare, a abilităților și cunoștințelor obținute într-un alt stat membru. ECVET are 
ca scop o mai bună compatibilitate între diferite sisteme de educație și formare profesională din 
Europa și promovează mobilitatea transnaţională şi  accesul la învătarea pe tot parcursul vieții. 

• Aplicarea cel puţin a unei părţi a sistemului ECVET permite aprofundarea şi dezvoltarea 
dimensiunii practic-aplicative a pregătirii de specialitate a participanţilor  într-un mediu real, direct 
legat de domeniul lor de formare profesională, precum şi recunoşterea pe plan european a 
rezultatelor învăţării, astfel, beneficiarii proiectelor Erasmus+ pe domeniul VET vor avea acces la 
o arie extinsă la nivel european a pieţei muncii în domeniile lor de calificare profesională. 

• Ar trebui să faciliteze integrarea în câmpul muncii prin recunoașterea abilităților dobândite într-
un program de formare. 

• Asigură recunoașterea calificărilor, favorizând mobilitatea în cadrul UE. 
• ECVET se aplică rezultatelor din diferite trasee de educație și formare profesională, transferate 

și  în țara de origine. ECVET optimizează recunoaşterea traseelor de formare, a KSC  obţinute 
într-un stat membru UE. 

• Beneficiile principale ale utilizării ECVET sunt: posibilitatea de a deveni o persoană formată în 
contexte formale, informale şi nonformale, la nivel şi la cerinţe europene, deoarece cadrul 
ECVET permite mobilitatea transnaţională, comparabilitatea diferitelor sisteme de educaţie şi 
formare după criterii perfect transparente, precum şi transferabilitatea rezultatelor între statele 
membre şi în interiorul acestora, în diferite sectoare ale economiei.  

• Beneficiile utilizării ECVET ar consta în creșterea pregătirii profesionale pentru a face față 
nivelului competițional european. 

• Beneficiul ar fi recunoașterea stagiului de formare într-o instituție europeană pentru viitorii 
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absolvenți de colegiu tehnic. 
• Coerența sporită și simplificarea generală a instrumentelor și procedurilor în vederea obținerii 

unui adevărat spațiu european de competențe și calificări cu care tinerii se pot mișca liber în 
scopul ocupării de locuri de muncă.  

• Compatibilizarea diferitelor sisteme de educație, creșterea insertiei profesionale, recunoașterea 
competențelor dobândite în diferite țări. 

• Reducerea/eliminarea birocrației în procesul de recunoaştere a unor forme de educație, în 
contextul mobilității forței de muncă. 

• Creșterea diversității ofertelor de formare pentru adulți și stimularea acestora să participe la 
învățarea pe parcursul vieții în vederea adaptării la schimbările de la orice nivel de pe piața 
muncii. 

• Creșterea prestigiului din punct de vedere profesional. 
• Deși îmi este greu să înțeles și nu îmi este foarte clar, poate pentru că nu am avut de-a face cu 

acest sistem în proiectele în care am lucrat, din cât m-am informat eu este un sistem benefic pe 
piața muncii atât pentru angajați (sau aspiranți la angajare), cât și pentru angajatori. 

• Dezvoltarea parteneriatelor cu furnizori europeni de formare profesională, precum și cu 
potențiali angajatori. 

• Dezvoltarea și recunoașterea cunoștințelor, abilităților și competențelor dobândite, dezvoltarea 
personală și profesională, mobilitate transnațională și o mai bună și facilă inserție a 
absolvenților pe piața muncii. 

• Diploma de calificare recunoscută european. 
• Diseminarea rezultatelor obținute în cadrul proiectului, organizarea de întâlniri, ateliere, mese 

rotunde, publicații. 
• ECVET are ca scop o mai bună compatibilitate între diferite sisteme de educație și formare 

profesională din Europa și promovează mobilitatea transnațională, accesul la învățarea pe tot 
parcursul vietii. ECVET nu este destinat să înlocuiască sistemele naționale de calificare, ci 
obținerii unei mai bune comparabilități și compatibilități între ele. Se aplică tuturor rezultatelor 
obținute de către o persoană pe diferite căi de educaţie și formare, care sunt apoi recunoscute 
și acumulate în vederea obținerii unei calificări. Această inițiativă face mai ușoară pentru 
cetățenii europeni recunoașterea traseelor de formare, a abilităților și cunoștințelor obtinuțe 
într-un alt stat membru. 

• ECVET conferă un plus de valoare și recunoaștere cursurilor de formare profesională și este 
un bun instrument de promovare în educație, care se dorește a fi utilizat în aplicații viitoare. 

• ECVET cred că este foarte util pentru educația non-formală sau în contexte non-formale și mai 
puțin pentru mobilități de formare inițială. 

• ECVET este o modalitate de a efectua un schimb de cunoștințe în orice țară, indiferent de 
metodele de notare. 

• Elevilor absolvenți care au o certificare profesională obținută în Romania li se vor putea 
recunoaște competențele profesionale dacă vor lucra în UE. 

• Expunerea la noi sisteme și forme de educație prin mobilitatea transnaționala și compararea și 
înțelegerea rezultatelor învaățării precum și a posibilității îmbunătățirii procesului informativ-
educativ. Informațiile dobândite și experiențele acumulate în străinătate pot fi folosite în diferite 
situaţii şi contexte de învăţare. 

• Extrem de util elevilor beneficiari de stagii de practică în străinătate.  
• Facilitează posibilitatea liberului schimb de specialiști în domeniile de interes comunitare. 
• Facilitează motivarea participării la activități de învățare. 
• Faptul că ceea ce învață elevii  va fi recunoscut la nivel european. 
• Flexibilitate profesională, integrare și coeziune socială. 
• Includerea în activități de mobilitate a unui număr cât mai mare de elevi și profesori, tineri și 

adulți, astfel încât să se faciliteze învățarea, practica în contexte noi, învățarea pe tot parcursul 
vieții, dobândirea de competențe relevante pentru domeniu ales. 

• Încurajează mobilitatea între state şi medii diferite de învățare. 
• Multiculturalismul. Numitorul comun. 
• Oferă egalitate de şanse la nivel european.  
• Parcurgerea unor trepte în perfecționarea/calificarea profesională în contexte diferite. 
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• Pentru unitatea de învățământ este un indicator de calitate important, iar pentru persoana 
implicată este avantajul aplicării în practică a ceea ce s-a studiat în cadrul proiectului. 

• Posibilitate de pregătire profesională în cadrul proiectelor ECVET. 
• Posibilitatea angajării ca personal calificat în aceeași meserie/profesie pe care o ai în țară. 
• Posibilitatea ca studenții să poată studia în Statele Membre şi rezultatele învățării să le fie 

recunoscute în țara de origine pe baza creditelor acumulate. 
• Posibilitatea de a accesa mai ușor un job în meseria pentru care s-au pregătit atât în România, 

cât și în străinătate.  
• Recunoașterea competențelor dobândite indiferent de calea pe care aceastea au fost obținute, 

ceea ce permite o mai mare mobilitate socială și geografică. 
• Recunoașterea la nivel comunitar a rezultatelor învățării dobândite de o persoană în context 

formal, non-formal și informal  - având în vedere că organizația noastră a implementat proiecte 
în domeniul Tineret, consider că importanța abilităților și competențelor dobândite în context 
non-formal și informal  este cel puțin egală cu cea a învățării formale. 

• Schimburi de elevi, studenți, profesori din instituții ale Uniunii Europene nu ar putea fi efectuate 
fără ECVET.  

• Sistemul ECVET asigură compararea rezultatelor învățării dobândite în diverse țări, validarea și 
recunoașterea lor. Rezultatele învățării dobândite în altă țară pot fi luate în considerare, în 
scopul dobândirii unei calificări în țara de origine a participantului. 

• Sistemul este destul de alambicat, iar în practică, punctele de credit ECVET nu au fost folosite, 
nici măcar pentru cei care au aplicat pentru studii în străinătate sau pentru munca în 
străinătate. Impresia personală este că ECVET este un sistem formal, destul de complicat, dar 
cu o slabă utilitate pe piața educațională sau pe piața muncii. 

• Standardizarea evaluării şi recunoaşterii rezultatelor învăţării. 
• Sunt recunoscute la nivel european mobilitățile elevilor, studenților, cadrelor didactice, 

participarea la programe de calificare profesională europeană, se asigură transparența 
rezultatelor învățării, contribuie la extinderea și continuarea cooperării europene în domeniul 
educației și formării.  

• Teoretic, o apropiere a învățământului de cerințele pieței muncii. 
• Tinerii pot obține calificări diferite față de cele primite în licee sau școli profesionale și astfel au 

mai multe șanse de angajare în muncă. 
• Unui participant la un curs în străinătate i se recunosc în ţara lui rezultatele învăţării dacă vrea 

să obţină o calificare în domeniul studiat la curs. 
• Utilizarea ECVET contribuie la o recunoaștere onestă a rezultatelor învățării pentru oricine, 

oriunde. Astfel este facilitată încadrarea în muncă.  
• Validarea și recunoașterea rezultatelor învățării în întreaga Uniune Europeană, nu neapărat în 

cadrul unui unic sistem național, creșterea atractivității calificărilor profesionale și a încrederii 
angajatorilor, creșterea mobilității forței de muncă și implicit a posibilităților de dezvoltare 
personală, transparență cu privire la rezultatele învățării și comparabilitatea între nivelul de 
pregătire asigurat în diverse sisteme de educație naționale, dezvoltarea de căi de învățare 
flexibile cu posibilitatea de recunoașterea rezultatelor învățării obținute în context informal sau 
non-formal.  

Cele mai cunoscute componente tehnice ECVET sunt: Acordul/Contractul de învățare și 

Memorandum-ul de înțelegere. Deși 1306 dintre respondenți au declarat că nu știu ce 

reprezintă ECVET, doar 1197 dintre aceștia nu cunosc nicio componentă tehnică ECVET. 

Cei 106 respondenți care, deși au declarat că nu șiu ce înseamna ECVET, știu despre 

Acordul/Contractul de învățare, sunt participanți la proiecte de mobilitate.  
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Instrumentele/componentele tehnice ECVET pe care le cunoașteți sunt: 

Componente tehnice ECVET 
Număr 

răspunsuri 
Procent din număr 
total respondenți 

Alte componente tehnice ECVET  18 1.1% 

Fișa personală/Personal transcript 174 10.3% 

Memorandumul de înțelegere 322 19.1% 

Acordul/Contractul de învățare 393 23.3% 
Nu cunosc instrumente/componente tehnice ECVET 1197 70.9% 

 

În anul 2015 doar 147 respondenți au declarat că le este cunoscut Memorandum-ul de 

înțelegere și 199 Acordul de învățare. 

Cei 18 respondenți care au selectat și ”Alte componente tehnice ECVET”, au făcut 

următoarele precizări: 

• Validarea și recunoașterea rezultatelor învățării, Evaluarea procesului și rezultatelor; 
• Unitățile de rezultate ale învățării, punctele ECVET; 
• Angajament de calitate;  
• Graduation certificate; 
• Calificare, Unități ale rezultatelor învățării, Puncte de credit, Evaluarea rezultatelor învățării; 
• Validarea rezultatelor învăţării, recunoaşterea rezultatelor învăţării,   
• Certificat Europass; 
• Ghiduri pentru utilizatorii ECVET; 
• Utilizarea ECVET pentru mobilitatea geografică; întrebări și răspunsuri privind ECVET; 
• ECVET toolkit. 

877 dintre respondenţi au răspuns la solicitarea:  

"Vă rugăm să precizați ce ați dori să aflați despre ECVET." 

Răspunsurile lor sunt: 

• Acordul și fișa personală; 
• Acordul/Contractul de învăţare; 
• Alte instrumente tehnice ECVET în afară de MoU şi LA; 
• Am citit documentul. Oferă foarte multe informaţii. Multitudinea acestora este intimidantă şi 
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respinge o acţiune concretă sigură. 
• Am dori să ştim mai multe despre condiţiile şi posibilităţle de accesare a cadrului ECVET.  
• Aplicabilitatea sa în învăţământul superior. 
• Ar fi necesară informarea persoanelor implicate în mobilităţi VET, măcar a celor care 

completează aceste chestionare (în timp real) asupra modificărilor/evoluţiei implementării 
ECVET în România. În ultimul timp am văzut abordări eronate, apărute în presă sau în poziţia 
diverşilor coordonatori de mobilităţi VET, ceea ce poate duce la acreditarea ideii că ECVET 
înseamnă nişte cifre ce se acordă în situaţia în care elevul a promovat un modul etc. 

• Ar trebui mai multe sesiunide informare despre avantajele şi utilizarea acestui sistem. 
• Aș dori o prezentare a elementelor importante ECVET. 
• Aș dori să aflu ce este şi cui se adresează acest sistem. 
• Aş dori să aflu ce instrumente se pot folosi în cazul proiectelor KA2 pe domeniul educaţie 

şcolară. 
• Aş dori să aflu detalii clare şi complete despre fiecare dintre aceste documente, modalitatea de 

obţinere şi de echivalare în vederea completării dosarului personal. 
• Aş dori să aflu mai multe detalii despre acest sistem. Cum se obţine recunoaşterea 

rezultatelor? 
• Aş dori să am o prezentare a acestuia pentru elevii de gimnaziu.  
• As dori să primesc un mail în care să se explice ce înseamnă ECVET. 
• Aş dori să ştiu cum şi dacă formarea în cadrul unei mobilităţi Erasmus+ se poate converti în 

credite de perfecţionare în România. 
• Aş vrea să merg la un curs pe această temă. 
• Aspecte legate de recunoaşterea pe piaţa muncii a competenţelor dobândite informal sau 

nonformal. 
• Aș vrea să aflu dacă organizaţia mea poate să intre în acest sistem. 
• Având în vedere că nu ştiu mai nimic despre acest sistem, aş dori să aflu cât mai multe lucruri 

utile - ce este, cum funcţionează, cum se obține, ce avantaje are şi la ce mă ajută? 
• Avem în proiect un grup de participanţi care vor participa la un curs ECVET în Grecia. 
• Beneficiile şi aplicabililtatea instrumemtelor folosite. 
• Beneficiile utilizatii ECVET. 
• Ca profesor, la ce mi-ar fi util? 
• Calificarea obținută se poate aplica în toate domeniile de învățământ? 
• Când a apărut. 
• Când devine funcţional în VET. 
• Când se aplică ECVET şi cum. 
• Când se va implementa la nivel naţional în România? 
• Care competenţe sunt recunoscute, care este procesul de recunoaştere. 
• Care este politica pe care o va adopta Guvernul României în această problemă. 
• Care este procedura pentru recunoaşterea, transferul în credite a rezultatelor învăţării în cazul 

profesorilor care doresc să se dezvolte profesional. 
• Care este valoarea adăugată a ECVET? 
• Care sunt avantajele ECVET în cazul profesorilor de gimnaziu? 
• Care sunt cunoştintele minime pentru participarea şcolilor din mediul rural, cum aflăm mai 

multe despre ECVET. 
• Care sunt paşii ce trebuie urmaţi de o instituţie de formare pentru a utiliza instrumentele şi 

componentele tehnice ECVET. 
• Care sunt paşii făcuţi spre informarea industriei despre acest "nou tip de învăţământ"; Industria 

a fost contactată?; Sunt preconizate acţiuni de aducere împreună (la seminarii, mese rotunde 
etc) atât a reprezentanţilor instituţiilor de formare cât şi a industriei? 

• Cât de utile sunt pentru proiecte de tineret. 
• Ce condiţii trebuie să îndeplinească un ONG pentru a putea accesa programe de formare 

profesională în cadrul programului Erasmus+. 
• Ce este, Modul de întocmire, Modul de utilizare, Beneficiarii, Care este sprijinul oferit de 

Agenţia Naţională în realizarea acestor instrumente.  
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• Ce reprezintă: fişa personală/Personal transcript, ca instrument ECVET. 
• Ce sunt punctele ECVET; Ce este o fişa personală; Cine realizează documentele ECVET. 
• Ce trebuie precizat în aplicaţie pentru a se obţine acest certificat. 
• Corelarea ECVET cu Europass. 
• Cu ce mă poate ajuta în a-mi împlini visul, acela de a ajunge să învăț din experienţa altor state 

în privinţa metodelor de învăţământ utilizate pentru atingerea unor standarde asemănătoare, 
apropiate unor ţări asemenea Finlandei, Marii Britanii etc. 

• Cum contribuie la dezvoltarea profesională? 
• Cum influenţează activitatea unui cadru didactic? 
• Cum mă pot dezvolta eu profesional pentru că oricât s-ar nega, sunt generaţii de profesori, 

care ne-am format cu graniţe între discipline; acum se cere inter/transdisciplinaritate. 
• Cum poate fi de folos unei firme private. 
• Cum putem corela noile SPP apărute în 2016 cu ECVET, dacă acestea nu precizează numărul 

de credite? 
• Cum se editează unităţile de învăţare pentru o calificare. 
• Cum se face recunoaşterea. 
• Cum se obțin creditele profesionale transferabile în urma participării la o activitatea de formare. 
• Cum se poate aplica la nivel de şcoală postliceală. 
• Cum se pot obţine credite pentru cursurile din străinătate şi pentru activităţile job-shadowing? 
• Dacă liceele teoretice care au specializarea mate-info pot desfăşura proiecte de mobilitate cu 

ECVET. 
• Dacă se poate elibera şi pentru elevii care participă la activităţi de învăţare pe termen scurt (5 

zile). 
• Dacă se vor folosi în viitor şi pentru colegii naţionale. 
• Dacă Acordul de învățare este semnat de agentul economic unde se face formarea sau de 

organizația intermediară? 
• Dacă există corespondență / diferență / identitate cu sistemul de credite profesionale necesare 

în cazul cadrelor didactice. 
• Deosebirea dintre un Certificat de mobilitate EUROPASS cu şi fără ECVET, obţinut de 

participant (elev de colegiu)? 
• ECVET se poate obţine numai în urma unui Proiect Erasmus +,VET? 
• ECVET şi mobilitatea geografică: aplicarea rezultatelor comune ale învăţării şi metodelor de 

evaluare. 
• Elaborarea unei metodologii unitare privind o mai bună corelare între SPP şi Standarde 

ocupaţionale. 
• Exemple concrete de aplicare/ completare a MoU. 
• Exemple practice de utilizare şi valorificare. 
• Există în România un cadru tehnic pentru descrierea calificărilor în termeni de unităţi de 

rezultate ale învătării (cunoştinte, abilităţi şi competenţe), cadru care să includă procedurile de 
evaluare, de transfer, acumulare şi recunoştere? 

• Ghid de aplicare. 
• Grup ţintă. 
• Informaţii referitoare la învăţământul special. 
• In ce constă facilitarea recunoaşterii, transferului şi acumulării rezultatelor evaluate ale învăţării 

în cazul persoanelor care doresc să obţină o calificare/să se dezvolte profesional. 
• In ce măsură sistemul acesta garantează recunoaşterea compeţentelor şi dacă într-adevăr sunt 

luate în considerare de către un angajator. 
• În ce mod poate fi utilizat de către profesionişti pe piaţa muncii. 
• În ce măsură se implică în dezvoltarea și extinderea cooperării europene în domeniul formării 

educaționale. 
• Legislatie, proceduri, metodologii, perspective. 
• Modul exact în care aş putea introduce ECVET în proiectele de mobilitate pentru elevi şi modul 

în care se face recunoaşterea/echivalarea la întoarcerea din mobilitate. Nu îmi este foarte clar 
cum să fac asta cu toate că am participat la mai multe sesiuni de informare pe această temă. 
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• Modul în care Ministerul Educaţiei se implică în recunoașterea rezultatelor învățării în cazul 
mobilităților VET. 

• Prezentare generală şi cum pot beneficia de serviciile oferite. 
• Recunosc că nu știu foarte multe detalii despre ECVET, dar mi-ar plăcea să ştiu mai multe 

despre beneficiile acestuia, aplicabile concret, la noi în ţară, unui cadru didactic dîntr-o şcoală 
gimnazială.  

• Rezultate/ exemple de bună practică ale implementării ECVET în ţările EU. 

În urma analizării acestor răspunsuri, ANPCDEFP va adapta conținutul sesiunilor de 
informare și al materialelor produse de experții ECVET cu o secțiune de ”Întrebări frecvente”. 

III. Rezultatele anchetei 

III.1 Rezultate generale 

Aprecierea generală a respondenților privind colaborarea cu reprezentanții ANPCDEFP a  

fost calculată ca medie ponderată a răspusurilor și/sau aprecierilor făcute de  respondenții 

care au dat răspunsuri complete, la următoarele cerințe/întrebări: 

• Apreciere privind publicații în format electronic; 

• Apreciere privind publicații pe hârtie; 

• Apreciere privind consilierea în vederea depunerii de candidaturi (aprobate și respinse); 

• Apreciere privind consultanța pe tot parcursul derulării unui proiect; 

• Apreciere privind colaborarea cu personalul ANPCDEFP aflat în misiune de 

audit/control. 

 

 

 

 

Trebuie menționat că punctajul mediu obţinut în anul 2016 este mai mare cu 0,02 puncte 

decât cel obținut în anul 2015. În anul 2016 a fost luat în considerare la calcularea 

punctajului mediu şi nivelul de satisfacţie privind colaborarea cu reţeaua de formatori ai 

ANPCDEFP. 

În vederea depunerii de candidaturi, au beneficiat de informare și consultanță 1265 dintre 

respondenţii cu răspunsuri complete. Doar 796 (62,92%) dintre aceştia au candidaturi 

aprobate. Între respondenții care au candidaturi aprobate și cei care nu au candidaturi 

aprobate, în anul 2016 există o diferență de apreciere de 0,32 puncte (4,34 este scorul 

mediu acordat de respondenţii care nu au avut candidaturi aprobate şi 4,66 este cel acordat 

de respondenţii cu candidaturi aprobate) privind calitatea colaborării cu reprezentanții 

În anul 2016, respondenții care au dat răspunsuri complete au apreciat colaborarea cu 

reprezentanții ANPCDEFP  care a dus la punctajul mediu de : 

4,55 din maxim 5 puncte (90,62% din punctajul maxim) 
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Agenției care au asigurat informare și consultanță pentru depunerea candidaturii. În cazul 

ambelor grupuri de respondenți se constată cea mai bună apreciere pentru Amabilitate (4,45, 

respectiv 4,70) și cea mai puțin bună pentru Claritatea explicațiilor (4,21, respectiv 4,60). 

Faţă de aprecierile din anul 2015, s-a înregistrat o creştere a nivelului mediu de apreciere 

pentru informare şi consiliere în vederea depunerii candidaturilor din partea tuturor 

respondenților (de la 4,48 în anul 2015 la 4,53 în anul 2016), creștere înregistrată și la 

nivelul celor 2 grupuri de respondenți (de la 4,32 la 4,34 pentru cei cu candidaturi respinse 

și de la 4,61 la 4,66 pentru cei cu candidaturi aprobate). 

 

Scoruri medii pentru informare şi consultanţă în vederea 

depunerii de candidaturi 

 

RespondenţI cu 

candidaturi respinse 

Respondenţi cu 

candidaturi aprobate 

Total 

respondenţi 

Deschidere 4.36 4.68 4.54 

Amabilitate 4.45 4.70 4.59 

Explicaţii clare 4.21 4.60 4.44 

Explicaţii corecte 4.33 4.67 4.53 
Promptitudine în răspuns (la 

email, scrisori, telefon) 4.36 4.65 4.53 

  4.34 4.66 4.53 

  86.8% 93.17% 90.51% 
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În tabelele şi diagramele următoare sunt prezentate frecvenţele aprecierilor candidaţilor cu 

şi fără candidaturi aprobate, privind calitatea serviciilor de informare şi consiliere oferite de 

către experţii ANPCDEFP în vederea depunerii de candidaturi în anul 2016. 

 Aprecierile respondenţilor cu candidaturi respinse 

 
foarte 
bună 

bună 
nici bună, 
nici slabă 

foarte 
slabă 

nu pot aprecia/nu 
se aplică 

Deschidere 326 151 42 13 51 

Amabilitate 346 140 35 8 54 

Explicaţii clare 283 173 57 15 55 

Explicaţii corecte 316 148 51 11 57 

Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon) 328 144 40 16 55 

 1599 756 225 63 272 

 

 Aprecierile respondenţilor cu candidaturi aprobate 

 
foarte 
bună 

bună 
nici bună, 
nici slabă 

foarte 
slabă 

nu pot aprecia/nu 
se aplică 

Deschidere 493 126 19 6 41 

Amabilitate 506 112 22 6 39 

Explicaţii clare 446 160 32 6 41 

Explicaţii corecte 475 138 23 7 42 

Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon) 479 130 26 10 40 

 2399 666 122 35 203 
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Aprecierile respondenţilor care au depus candidaturi în 

anul 2016 

 

foarte 
bună 

bună 
nici bună, 
nici slabă 

foarte 
slabă 

nu pot aprecia/nu 
se aplică 

Deschidere 905 281 66 17 110 

Amabilitate 935 263 55 13 113 

Explicaţii clare 826 329 89 21 114 

Explicaţii corecte 887 283 77 13 119 

Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon) 894 288 58 25 114 

 4447 1444 345 89 570 

 

Respondenții cu candidaturi respinse au făcut următoarele comentarii referitoare la 

colaborarea cu personalul Agenției în vederea depunerii unei candidaturi: 

• Apreciez foarte mult modalitatea de furnizare a feedback-ului, foarte detaliat şi concis, fără 
echivoc. Deşi consider că răspunsurile la termenul din februarie 2016 au fost date cu întârziere, 
cred că se justifică aceasta, dat fiind răspunsul primit. Toate bune la capitolul acesta.  

• Foarte bune informații, clare și structurate, răspunsuri pertinente. 
• Multumesc Doamnei Mărioară Ene - seriozitate, rafinament!  
• Aș dori să răspundă cineva la numărul de telefon disponibil pe site în timpul programului în 

contextul în care în zile diferite în timpul programului (nu în pauza de prânz) sun și nimeni nu 
răspunde. 

• Nu mi s-a răspuns la mail, la telefon mi s-au dat informații succinte. 
• Nu primeam răspunsuri concrete la unele întrebări, întrucât unii membri nu știau concret toate 

detaliile ghidului. Mi se spunea să caut în ghid.  
• Nu există nicio colaborare cu evaluatorii, pentru a ști când este estimată publicarea rezultatelor 

acreditărilor (care a durat excesiv, nu 6-10 săptămâni cât se prevede în ghid, ci peste 12 
săptămâni; evaluatorii nu au respectat termenele de evaluare a cererilor de acreditare; se 
precizează pe site-ul Agenției că se demarează evaluarea cererilor de acreditare depuse până 
pe data de 10 a FIECAREI LUNI; începând cu iulie 2016 nu s-a mai respectat acest termen, 
fiind luate complet ARBITRAR acreditările depuse până pe 1.08 (și astfel nu ne-a fost luată în 
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timp util acreditarea depusă pe 9.08), iar apoi cele de pe 25.09. De ce se mai precizează 
termenul de 10 al lunii dacă NU SE RESPECTĂ???  

• Menționez că eu am depus un proiect de candidatură, domeniul educație școlară în anul 2015, 
nu în 2016,  Am sunat de mai multe ori la agenție, însă informaţia pe care am primit-o pot să 
spun că m-a derutat în scrierea proiectului. Eu și colegii mei ne gândeam să trecem un număr 
de 8 mobilități pentru 4 profesori pe o perioadă de 2 ani, însă cineva ne-a recomandat să 
trecem un număr mult mai mare de cursuri, adică proiectul să fie mai eficient la nivelul instituției 
noastre. Am trecut 17 mobilități, însă din notificarea primită ulterior, am realizat că nu a fost OK. 

• Felicitări personalului Agenției! Toate persoanele cu care am colaborat au fost deosebit de 
amabile, calde și deschise! Informațiile pe care mi le-au oferit au fost întotdeauna clare și 
pertinente.   

• Informații contradictorii față de ghid sau, în loc de clarificări ale mențiunilor din ghid, am primit 
citate din ghid fără explicații suplimentare. 

• Doamna Roxana Cristea - profesionalismul în persoană, flexibilă, deschisă la soluții. Nicuşor 
Ciobanu - promptitudine, modestie, orientat către învățare. Cred că tot personalul AN este așa, 
însă cu dumnealor am colaborat destul de mult. 

• Imi pare rău, nu au mai fost transmise informații cu privire la organizarea unor anumite 
evenimente, cursuri, seminarii pe mail. 

• ANPCDEFP ne-a sprijinit în totalitate de fiecare dată când am solicitat consultanță.  
• Nu am primit răspuns pentru candidatura care nu a fost aprobată. Nu știu unde am greșit și ce 

am omis/greșit. 
• Există persoane cu care iți este mai mult decât "drag" să vorbești, clare, amabile şi deschise, 

dar aveți foarte multe persoane care nu au ce căuta acolo. Iar acele persoane care nu au ce 
căuta acolo ies în evidență foarte ușor. 

• Deși școala noastră nu a mai beneficiat de nici un proiect, cel de anul trecut a fost respins. Nu 
am primit nici un sprijin din partea Asociației, mai mult, în momentul în care am contactat 
agenția, mi s-a vorbit destul de sec! 

• Am depus în 2015 și pentru că mi s-a retezat orice posibilitate de a mai face proiecte, șansa 
sau speranța că se va accepta ceva, am renunțat să mai depun, colaborez cu alte NGO-uri și 
aud frecvent că în România se acceptă greu proiecte și atunci am renunțat, am întrebat un 
băiat să mă ajute cu mai multe formalități și mi-a dat de înțeles că nu trebuie să deranjez, asta 
am și făcut. 

• In momentul în care formulați răspunsul la o contestație, ar fi indicat să păstrați un ton de 
neutralitate, iar argumentele prezentate să concorde cu alte feed-back-uri trimise anterior. Vă rog 
să aveți în vedere că cel care contestă nu inițiază un raport de forțe bazat pe atac și contraatac, ci 
are nelămuriri și dorește precizări suplimentare pentru a-și îmbunătăți munca pe viitor. 

• Propuneri: Să se răspundă la e-mailuri și la telefon când Directorul de proiect solicită sprijinul 
Agenției Naționale pentru a putea continua în bune condiții proiectul şi a-l putea trimite la timp. 

• Am aflat prea multe motive pentru întârzierea finalizării evaluării. 
• Feedback foarte sărac. Practic nu am înțeles unde trebuie făcute îmbunătățiri. 
• Să explice unde avem neclarități, să nu pară mereu deranjați de întrebări !...vai citiți ghidul ! 
• Mulțumim pentru amabilitatea dovedită de fiecare dată când am sunat și am solicitat explicații. 
• AN nu asigură servicii de consultanță, dovedind în mod frecvent o slabă calitate a gestiunii 

metodologiilor în vigoare, respectiv a capacitatii de clarificare a ambiguităților din conținutul 
metodologiilor. Răspunsurile AN la solicitări, în special cele ce au vizat transparența în 
interpretarea ghidurilor, aspecte de ordin legal, respectiv utilitatea informațiilor suport nu numai 
că au fost vagi, ci au depășit frecvent termenul de 60 de zile. Există adrese ale organizației (pe 
care o reprezint) ce nu au primit răspuns de mai mult de un an, în ciuda repetării solicitărilor. 
Manierismul decizional instituțional lasă de dorit, fiind recomandat un audit intern de verificare 
și îmbunătățire a calității. 

• A fost o colaborare eficientă. 
• Nu am colaborat cu personalul Agenției pentru depunerea candidaturii, dar nici nu am primit 

feedback după obținerea punctajului insuficient. 
• Explicații foarte sumare legate de platforma Salto-Youth. 
• Rog ghid cu mai multe detalii. 
• Totul este OK. Este un stil de lucru responsabil de un înalt nivel. 
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• Răspunsurile date la întrebări au fost ambigue, nu au fost convingătoare. 
• Ca remarcă: fișa de evaluare privind notificarea de respingere a proiectului a fost primită în 

limba română. Atât timp cât consorțiul este format din parteneri străini, propunerea a fost în 
limba engleză, credem că și evaluarea ar trebui să fie tot în limba engleză.  

• Comunicarea cu AN a fost excelentă ! O echipă deosebită! 
• Nici până acum nu am primit oficial răspunsul prin email la candidatură și comentariile evaluatorilor. 

Foarte urât. 
• Aprecierea este dată în baza unei colaborări avute înainte de anul 2016. Aș dori să particip la 

un seminar Erasmus+ KA1+ KA2, școlar și pentru tineret. Sunt profesor germană-engleză în 
cadrul unui colegiu național și o școală gimnazială și chiar aș dori să mă implic în astfel de 
proiecte care să fie de succes. 

• Persoana de contact a fost  extrem de deschisă. 
• Colaborarea cu personalul Agenţiei Naţionale este foarte bună. Personalul este foarte amabil, 

prompt la solicitările făcute și dă dovadă de mult profesionalism. 
• Au rezolvat o problemă care nu mă așteptam să fie rezolvată.  
• Deoarece Erasmus+ este un program european nou, am dori niște modele/standarde despre 

cum trebuie făcută monitorizarea/diseminarea/cheltuirea banilor din linia Management și 
Implementare etc. În Ghid există 2 rânduri la majoritatea domeniilor și de multe ori fiecare 
înțelege altceva sau altcumva. Stagiile de formare pentru coordonatori au fost puține și foarte 
puțini colegi au fost selectați să participe la acestea (de obicei doar coordonatorii români, nu și 
coordonatorii din școlile partenere). 

• Pentru a se evita un management deficitar și ulterior rezultate slabe, sunt utile frecvente 
formări, întâlniri, discuții cu reprezentanții Agenției. Cred că toți colegii (sau majoritatea lor) ar 
dori să implementeze corect proiectele și de cele mai multe ori nu reușesc să facă asta din 
cauza lipsei de informare. 

• Cred că seminariile organizate de AN pentru scrierea de proiecte sunt deosebit de eficiente, 
crescând numărul instituțiilor aplicante cu fiecare termen limită de depunere a diferitelor tipuri 
de aplicații. De asemenea, experții AN sunt remarcabili prin competenţă şi eficienţă. Personal, 
am primit consiliere ori de câte ori am întâmpinat o problemă în implementarea proiectelor. 

• Personalul agenției a fost amabil și corect. 
• Poate ar fi bine să se organizeze mai multe întâlniri pentru discutarea Apelului Național. 
• Nu am știut că se pot scrie proiecte și în limba română!! 
• Nu am primit răspuns imediat la fiecare e-mail (la unele doar după 4-5 zile). La telefon de 

asemenea, nu întotdeauna am reușit să vorbim cu persoana căutată, deși am sunat în timpul 
programului de consultare. 

• Nu am colaborat pentru redactarea proiectului cu niciun reprezentant al AN. Sunt mulțumită de 
calitatea feedback-ului primit de la evaluator, în sensul că este detaliat, prezintă destul de 
explicit punctele slabe ale candidaturii. Mereu când pierd am impresia că s-a căutat nod în 
papură la candidatură, pe motiv că am mai fost finanțați în cadrul programului și acțiunii 
respective (K101) sau că grupul țintă din proiectul nostru nu este considerat relevant în 
viziunea AN (K102). 

• Colaborarea cu anumiți reprezentanți AN a fost foarte bună, oferindu-ne suport și informații 
utile în timp util, însă cu anumiți reprezentanți a lăsat mult de dorit, având impresia că deranjăm 
atunci când îi contactăm, oferindu-ne doar aceleași informații trecute în ghid. 

• Am aflat rezultatul negativ în decembrie 2016 și nu am primit feed-back la rezultate, pentru a-l 
redepunde în sesiunea februarie 2017. 

• Încă aștept rezultatul Acreditarii asociației pentru a depune în sesiunea februarie 2017 un 
proiect SEV deja redactat. 

• Transmiterea unui feedback detaliat pentru toate categoriile de proiecte depuse. 
• In primul rând - am candidat în 2016 și nu am obținut finanțare. Am finalizat proiectul a cărui 

finanţare a fost obținută în anul 2015. Colaborarea a fost foarte bună, eu nu am fost atentă la 
scrierea proiectului. 

• Identificarea unor metode de evaluare a candidaturii în paralel cu scrierea formularului de 
candidatură.  

• Imbunătățiți sistemul de completare și transmitere online. 
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• Excelent din toate punctele de vedere. 
• Există o abordare de superioritate, greu de înțeles pentru personalul agenției,  care trebuie să 

fie disponibil celor cu care lucrează. 

Respondenţii cu candidaturi aprobate au oferit următoarele comentarii: 

• Nu ni se oferă răspunsuri concrete la întrebări. Se oferă explicații generale. Ar trebui de la bun 
început precizate toate documentele de care are nevoie un proiect. Și aici fac referire la partea 
financiară, căci ne trezim după 2 ani că nu putem fi plătiți pentru munca la proiect, că nu avem 
nu știu ce act adițional care trebuia inclus de la început în contabilitate. Sincer, mă 
descurajează să mai fac muncă voluntară....restul de bani după raportare...nu știu cum sunt 
împărțiți echipei de proiect...probabil intră în buzunarul conducerii. 

• Excelentă colaborare. Unicat în peisajul românesc. Mulțumesc ANPCDEFP și  în mod special, 
echipei Mobilități VET, Coordonator Daniela Iancu, Expert: Ioana Sticea Mera.  

• Personalul Agenției Naționale ne-a fost de un real ajutor prin informarea și consultanța 
acordată. 

• A fost de mare ajutor webinarul dedicat secțiunii la care am candidat și informațiile furnizate de 
formatorul Agenției în cadrul cursului de pregătire la care am participat. De asemenea, foarte 
utile au fost explicațiile telefonice date de un reprezentant al Agenției asupra modului de 
completare al unui câmp din partea de buget care nu permitea validarea proiectului. Dacă nu 
aș fi primit acele explicații nu aș fi putut "submite" proiectul la termen. 

• Relația cu AN este foarte bună. 
• La întrebări scrise în e-mail s-a răspuns cu telefon, ceea ce nu garantează faptul că răspunsul 

poate fi folosit în cazul auditului.   
• Totul a fost profesionist făcut. 
• Cu ocazia formulării unui răspuns la o chestiune la care reprezentanţii AN au solicitat răspuns, 

am adresat o întrebare punctuală. Nu mi s-a răspuns. Practic, email-ul pe care l-am primit din 
partea persoanei care se ocupă de proiectul meu a fost, aproximativ: Întrebarea noastră s-a 
referit la altă chestiune. Studiaţi ghidul. - Vreau să vă spun că am fost foarte dezamăgită, 
răspunsul pe care l-am solicitat putea fi dat în aproape la fel de mult timp, iar ghidul l-am studiat 
destul de mult şi nu m-am lămurit. Nu îmi mai vine să pun nicio întrebare la reprezentanţii 
minunatei noastre A.N. 

• Am apelat, în general, la personalul agenției pentru a afla informația repede și am mai primit 
răspunsuri cu trimitere la ghid. Ori tocmai asta doream să evit. Să găsesc greu răspuns la 
întrebarea mea la ghidul acela complex. 

• Pentru mine în această privință este un adevărat exemplu de bună practică. 
• Comunicarea a fost foarte bună. 
• Consider că personalul Agenției Naționale cu care am interacționat a adoptat o atitudine 

selectivă în răspunderea la mailurile trimise, a răspuns cu întârziere sau nu a răspuns, a oferit 
informații incomplete și a reacționat pe un ton agresiv la cererea de detalii complete pentru 
soluționarea situației. 

• Avem nevoie de explicații concrete pe documentele necesare din contabilitate.  
• Nu am găsit informațiile necesare pentru contabil, legate de bugetul primăriilor și cel al școlilor. 
• Responsabilul de proiect a fost Simona Musteață, cu care am avut o colaborare excelentă. Imi 

doresc o continuare a acestei colaborări și în proiectele viitoare. 
• Comunicare excelentă. 
• Colaborarea a fost extrem de aplicată, răspunsurile au fost în timp optim. Ce am apreciat, 

modul în care am fost informată în cazul în care întrebările mele au fost redirecționate, din varii 
motive, dar întemeiate, către alte persoane, precum și promptitudinea acestora în răspunsuri. 

• Am apreciat în mod deosebit promptitudunea și operativitatea doamnei Anca Jugaru. 
• Mulțumim reprezentanților Agenției Naționale pentru profesionalismul dat în oferirea de 

răspunsuri prompte, clare și utile pentru bună implementare a proiectelor. 
• De ce nu și aprecieri? Sunt niște oameni de aur cei care ne îndrumă din cadrul Agenției 

Naționale. Profesional și uman, este un beneficiu pentru noi să lucrăm cu ei. 
• La acest capitol personalul Agenției a fost și este formidabil. Multumim! 
• Persoanele cu care am lucrat în 2015-2016 au fost profesioniste şi disponibile să ne ajute. 
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• Menționez că am depus candidaturi alături de alte colege, dar unele  au fost respinse.  Nu știu 
dacă a fost vina noastră în completarea incorectă sau incompletă a fișei, sau nu am fost bine 
informate. 

• Proiectul din cadrul Erasmus+, KA2, Educație școlară aprobat în 2016 a fost depus de 
coordonatorul din Turcia. Pentru proiectele depuse la ANPCDEFP în 2016 (dar care nu au fost 
aprobate), colaborarea cu personalul Agenţiei Naționale care a asigurat informare şi 
consultanţă pentru depunerea candidaturilor a fost foarte bună. 

• Pot să spun, fără a exagera, că avem o colaborare la superlativ din toate punctele de vedere 
(cele care țin de proiectul Erasmus +). 

• Atunci când solicit consilierea reprezentanților Agenției pentru problemele apărute în implementarea 
proiectelor, aș dori răspunsuri clare cu privire la pașii de urmat. Chiar dacă răspunsul nu este pe 
loc, aş dori anumite direcții clare de urmat în fiecare problemă specifică apărută. Cel mai adesea, 
răspunsurile acestora sunt evazive, nu oferă soluții la problemele concrete din implementare, ci 
doar referiri evazive la respectarea reglementărilor din documentele programului. 

• Anumiți ofițeri din cadrul acțiunii EVS răspund foarte greu sau deloc la email-uri. 
• Apreciez promptitudinea şi profesionalismul persoanelor cu care am colaborat din cadrul agenției. 
• Uneori răspunsurile durează, dar întotdeauna le primim: +  răspunde altcineva dacă responsabilul 

este în concediu mult mai repede decât responsabilul;+ ajutor în rezolvarea problemelor apărute. 
• Pentru K1 informarea și consultanța este la un nivel destul de ridicat și se poate colabora bine. 

Cu toate că am avea nevoie și aici de exemple de proiecte foarte bune (de exemplu cele peste 
90 de puncte), pentru că tinerii de la noi din organizație nu pot trece peste un anumit nivel de 
punctaj şi nu ştiu ce greșesc. Exemplele bune ar trebui împărtășite, că de aceea în mediul non 
formal vorbim de share best practices :). Pentru K2 există un mister total, au acces numai 
organizațiile foarte mari, nu avem nicio referință despre cum ar trebui să facem un proiect. 

• Nu se poate face o apreciere la nivel general. Persoanalul Agenției are un comportament corect și 
civilizat dar, ca în orice instituție, există și persoane care nu sunt făcute să lucreze în această 
agenție. 

• Uneori, când te lovești de o problemă de neînțelegere sau de interpretare, răspunsul este util 
foarte repede și el ajunge în 2-3 zile, fapt care te blochează în dezvoltarea propunerii de 
proiect. Pot înțelege că experții sunt încărcați la maxim, dar poate ar fi utilă constituirea unei 
adrese de email la care să existe, în timpul programului bineînțeles, un expert care să dea 
răspuns pe loc. De obicei sunt preluate numerele de telefon ale experților și aceștia sunt 
sunați. Functionează acest sistem în cazul în care experții nu sunt în teritoriu. 

• Totul este în regulă. Ca beneficiar nu am întâmpinat probleme. 
• De fiecare dată mi s-a răspuns cu promptitudine şi amabilitate. 
• Anca Derjac....pentru ea am bifat totul la superlativ! Nicio sugestie - doar să rămână umană...cu 

timpul . 
• Remarc promptitudinea cu care am fost consiliată și mai ales dorința de a găsi soluții optime la 

problemele întâmpinate și mai ales timpul scurt de soluționare a acestora. 
• Să o țină tot așa! 
• Am primit vizita la proiect în timpul mobilității iar Florina Făgărășanu și Simona Musteață ne-au 

explicat multe detalii pe care nu le știam și ne-au învățat să lucrăm în Mobility tools. Au fost o 
vizită și consultanță utile.  

• Am primit informații utile în timp foarte scurt. 
• Emanuel Franga și Elena Alexandru - cu ambii am lucrat și ambii au fost prompți, amabili, clari, 

practic tot ce am avut nevoie. Le mulțumesc și pe această cale. 
• De câte ori am apelat la AN, am primit răspunsuri foarte clare și prompte, dar în perioada de 

depunere nu prea am apelat la AN. 
• Să o țină tot așa! 
• Sunt foarte mulțumită de colaborarea cu experții AN, Ioana Mera și Anca Bălțatu, de la care am 

primit sprijin, îndrumare, claificări. 
• Doamnei Anca Jugaru - nota 10+! 
• Am participat la o singură intâlnire. A fost întâlnirea la care mi-am clarificat toate nelămuririle. 

Am beneficiat de experiența dnei Olivia Jidveian. 
• De exemplu, pentru carta VET, reuniunea la care am participat (condusă de doamnele Sorana 
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Vlad şi Magdalena Manea) a fost foarte bine pliată pe nevoile celor prezenți, informațiile extrem 
de utile, iar încurajările dumnealor ne-au determinat să depunem aplicația.  

• Consider nesatisfăcător modul în care este transmis feedback-ul legat de candidaturi, faptul că 
un reprezentant al agenţiei face o compilare între feedback-ul evaluatorilor şi acestea nu sunt 
transmise direct aşa cum se întâmplă în cazul altor finanțatori. În măsura în care nu există 
posibilitatea contestaţiilor deci deschiderii unor polemici pe aceste constatări scopul lor rămâne 
numai acela al îmbunătățirii aplicaţiilor. Rezultatele compilării evaluărilor au dus în cazul 
aplicaţiei mele la comentarii care nu erau corelate: obiective insuficient definite, în vreme ce la 
alt punct apărea - obiective bine definte corelate cu activităţile propuse. Feedback-ul nu a putut 
fi folosit pentru îmbunătăţire era foarte general nu conţinea nici o referire concretă şi 
necorelările erau numeroase. 

Pentru a putea aprecia eficienţa şi eficacitatea activităţii reţelei de formatori a Agenţiei 

Naţionale,  pe lângă: 

• chestionarele folosite la sfârşitul fiecărei sesiuni de formare dedicată completării 

formularelor de candidatură pentru proiecte Erasmus+; 

• identificarea numărului de candidaturi depuse de participanții la astfel de sesiuni şi a 

celui de candidaturi aprobate, 

în chestionarul privind satisfacţia beneficiarilor de servicii oferite de către Agenţia 

Naţională s-a pus următoarea întrebare: 

"Cum apreciaţi colaborarea cu rețeaua de formatori ai Agenţiei Naţionale care v-a 

asigurat informare, formare şi consultanţă pentru depunerea candidaturii în anul 

2016?" 

Dintre respondenţii la chestionar doar 1074 au participat la cursuri de formare asigurare de 

reţeua de formatori a ANPCDEFP, iar aprecierile lor sunt următoarele: 

 

 

Scoruri medii pentru informare, formare  şi consultanţă oferită de 

reţeaua de formarori ai ANPCDEFP în vederea depunerii de candidaturi 

 

RespondenţI cu 

candidaturi respinse 

Respondenţi cu 

candidaturi aprobate Total respondenţi 

Deschidere 4.34 4.60 4.49 

Amabilitate 4.40 4.61 4.53 

Explicaţii clare 4.26 4.54 4.43 

Explicaţii corecte 4.28 4.57 4.45 

Promptitudine în răspuns 

(la email, scrisori, telefon) 
4.34 4.58 4.48 

  4.32 4.58 4.48 

  86.49% 91.59% 89.50% 
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Atât în cazul respondenţilor cu candidaturi respinse cât şi în cazul celor cu candidaturi 

aprobate, în anul 2016, nivelul mediu de apreciere este mai scăzut decât cel pentru acelaşi 

tip de servicii oferite de către personalul Agenţiei Naţionale (4,32  pentru formatori şi 4,34 

pentru pesonalul Agenţiei - acordat de respondenţii cu candidaturi respinse şi 4,58 pentru 

formatori şi 4,66 pentru personalul Agenţiei - acordat de respondenţii cu candidaturi 

aprobate). 

Şi în cazul serviciilor oferite de către reţeua de formatori a Agenţiei Naţionale, cea mai 

apreciată dintre aspectele vizate a fost Amabilitatea şi cea mai puţin apreciată a fost 

Claritatea informaţiilor. 

În tabelele şi diagramele următoare sunt prezentate frecvenţele aprecierilor candidaţilor cu 

şi fără candidaturi aprobate, privind calitatea serviciilor de informare, formare şi consiliere 

oferite de către formatorii din reţeaua de formatori a ANPCDEFP  în vederea depunerii de 

candidaturi în anul 2016. 

 Aprecierile respondenţilor cu candidaturi aprobate 

 
foarte 
bună 

bună 
nici bună, 
nici slabă 

foarte 
slabă 

nu pot aprecia/nu 
se aplică 

Deschidere 465 143 24 5 159 
Amabilitate 476 126 31 3 160 
Explicaţii clare 450 149 29 9 159 
Explicaţii corecte 459 143 26 8 160 

Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon) 458 134 35 3 166 

 2308 695 145 28 804 
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 Aprecierile respondenţilor cu candidaturi respinse 

 
foarte 
bună 

bună 
nici bună, 
nici slabă 

foarte 
slabă 

nu pot aprecia/nu 
se aplică 

Deschidere 267 130 33 13 140 
Amabilitate 284 115 35 9 140 
Explicaţii clare, 243 144 41 11 144 
Explicaţii corecte 246 146 35 12 144 

Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon) 259 129 35 10 150 

 1299 664 179 55 718 
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Pe lângă aprecierile prezentate anterior, respondenţii au făcut următoarele comentarii: 

• Disponibilitate maximă, explicaţii pertinente. 
• Nu am beneficiat de o astfel de colaborare, deşi am căutat foarte mult. La noi în localitate nu 

a fost organizată nicio sesiune de informare şi cosiliere, iar eventualele întâlniri nu au fost 
promovate suficient, de vreme ce nu am auzit de ele. 

• Scrierea unui proiect de mobilitate sau parteneriat strategic este o muncă titanică pentru cei 
care sunt la primul proiect. Personal aș propune un reprezentant al agenției/un formator 
care să dea un feedback echipei de proiect pe parcursul scrierii acestuia. 

• De cele mai multi ori corespondăm pe email, dar folosind iPad sau Smart phone şi formatorii 
AN se supărau și refuzau să mai comunice în acest caz.....cică, e-mailurile intră în Spam...și 
ce, este greu să verifice şi acolo???!! Suntem în 2016...nu pot sta în permanenţă în faţa unui 
PC.... Și dacă întrebam o problemă, de multe ori mă puneau să mă uit în e-mailurile 
precedente, chipurile că mi-au explicat odată ce am întrebat.... 

• Imi pare rău că nu aveţi excelenţa, merită! 
• Dacă ar exista ceva concret şi corect pe site. Toate cursurile sunt la Cluj, Alba şi Brașov în 

București doamne iartă, e ca şi cum în Bucureşti nu sunt tineri afoni în acest domeniu, ca 
mine de exemplu. 

• Apreciez seminarul de formare organizat la Mangalia referitor la acţiunile finanţate în 
domeniul Tineret. 

• Suntem plăcut impresionaţi şi stimulaţi să lucrăm cu astfel de persoane. 
• Părerea mea este că Romania are cei buni formatori, chiar dacă nu toate  proiectele au 100 

puncte, depinde de cei  care scriu proiectul şi ştiu cum să argumenteze, să coreleze, să se 
exprime, să fie concişi în detalierea activităţilor, foarte multe. Formatorii sunt foarte bine 
pregătiţi şi ştiu cum să transmită informaţiile. 

• Mai multe cursuri de scriere proiecte . 
• Nu am participat în ultimi doi ani la nici o astfel de formare, informare şi consultanţă. Totul se 

face pe ascuns....cu dedicaţie.  
N.B.:Toate cursurile sunt publicate pe site și formularul de participare deasemenea. 

• Nu s-a oferit consiliere concretă pentru scrierea unui proiect, ci am fost direcţionată către 
Inspectoratul Şcolar, care nu a avut disponibilitatea de a consilia un posibil concurent.  

• Mi s-a părut că formatorul nu a scris un proiect şi nu a implementat un proiect. Prezentarea 
nu a venit din experienţă. 

• La întâlnirea de la Bucureşti m-am mai lămurit cu privire la unele aspecte, dar cantitatea de 
informaţii a fost mult prea mare şi nu ni s-au dat/ trimis materialele nici în format electronic.  Aş fi 
dorit să iau parte la un curs, anul trecut m-am înscris la un curs, dar acestea s-au ţinut, după luna 
februarie, doar la Sibiu. Este şi foarte departe pentru mine şi costurile de cazare/masă sunt 
foarte ridicate. Dacă tot ţineţi cursuri doar aşa de departe (eu sunt din Baia Mare), nu puteţi să 
alegeţi un oraş mai puţin scump (contribuţia mea pentru 3 zile se ridica la cca 300 lei drumul, 
550 lei cazarea şi mai erau necesari vreo 200 pentru restul, nu? Un salariu aproape mediu în 
învăţământ)? Noi ne ducem acolo pentru informaţii, nu în concediu şi presupun că oricum 
programul este încărcat. Pe urmă, cursul era pe trei zile: luni-miercuri. De ce nu îl faceţi în zile de 
joi, vineri, sâmbătă, duminică? Noi lucrăm în învăţământ şi trebuie să parcurgem materia. Chiar 
dacă lipsim, trebuie să ne milogim la colegi să ne facă orele şi pe urmă să şi recuperăm. În altă 
ordine de idei, când am completat formularul mi s-a indicat la unul din cursuri să vin cu 
îmbrăcăminte comodă şi să fiu pregătită să fac diverse mişcări! Păi, ce fel de curs e ăsta? Să ştiţi 
că săli de sport unde să fac mişcare sunt destule şi în Baia Mare, nu trebuie să mă duc la Sibiu, 
pe bani grei, pentru a face nişte genuflexiuni! Dacă în curs se pierde timpul cu prostii occidentale 
de exerciţii "de coeziune a grupului" şi de "construire a încrederii", de care sunt pline cărţile 
motivaţionale, dar care, până la urmă sunt de-a dreptul puerile, prefer să nu iau parte la un 
asemenea curs. Totuşi aş dori să ştiu dacă merită să mai pun întrebări la reprezentanţii Agenţiei 
Naţionale. Tonul lor este extrem de distant, politicos, dar rece, şi de vreme ce m-au pasat la 
întrebările punctuale, cred că nu mai are rost. Nu pot să cred că nu ar şti să răspundă. 
Doamnele/domnii care au participat la întâlnirea pe care aţi organizat-o la Bucureşti în octombrie, 
păreau competenţi, dar chiar şi ei ne tratau oarecum de sus. Eu înţeleg că uneori sunt plictisiţi, 
dar ei trebuie să ştie că e normal ca noi să nu avem cunoştinţe. Noi nu suntem funcţionari în 
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ceva birouri, activitatea noastră e mult diferită şi în domeniul proiectelor suntem toţi nişte 
diletanţi. 

• Am participat la activități de formare pe scriere de proiecte cu finanţare Erasmus+, 
organizate în 2015 de către ISJ Timiş la nivel local, formator d-na prof. Ildiko Pataki. 

• Cursul de formare pe care l-am făcut a fost cel mai atractiv curs la care am luat parte. Sunt 
profesor de 16 ani şi merg frecvent la cursuri, dar niciunul nu a fost atât de interactiv şi de util. 

• Colaborare normală, cu răspunsuri succinte și prompte. 
• Am avut șansa să particip la un curs de scriere de proiecte pentru AXA K1 - Educație 

școlară și am înțeles și învățat foarte mult, m-am lămurit asupra unor aspecte despre care 
credeam ca nu le voi înțelege niciodată și mi-am dezvoltat competențe de scriere a unui 
proiect care sper să se reflecte în calitatea formularului de aplicație pe care îl voi depune. 

• Extraordinar de bine pregătite, empatice şi de o calitate umană deosebită, formatoarele 
Megdonia şi Alisia. Felicitări!  

• Certificatul cursurilor, absolvite la agenție să conțină numărul de ore ale cursurilor, altfel nu 
se vor lua în considerare. Formatorii să depună candidaturi dar să fie evaluate cu alte criterii 
decât o candidatură depusă de un începător. Participare cu șanse egale. 

• Se feresc foarte mult să dea orice fel de informație concretă, la evenimentele de informare 
informaţiile sunt redate "cuvânt cu cuvânt" din ghid iar formatorii se feresc să contextualizeze 
informaţia.  

• Formatorii ar trebui să adreseze şi calitatea proiectelor, metode de îmbunătăţire a 
proiectelor etc. Multe din cursuri adresează parţial partea de consultanţă şi nu adresează 
întrebările participanţilor. 

• Pentru trainingurile pe care Agenţia le organizează, cred că nu ar trebui excluse persoanele 
sau organizaţiile care au derulat proiecte în acest domeniu. 

• Necesitatea ca la şedintele de informare pentru depunerea unui proiect să se specifice 
faptul că şi intreprinderile unde se desfăşoară stagiile de formare VET, nu numai instituţia 
intermediară, parteneră în proiect. trebuie să aibă cod PIC. 

• Vă rugăm să creşteţi numărul de cursuri şi ateliere de scriere de proiecte. Am participat la 
astfel de ateliere dar nu în 2016. Din acest motiv considerăm colaborarea neutră. 

• Eu am aplicat online pentru a obţine finanţarea în domeniul tineret şi nu am intrat în contact 
cu formatorii ANPCDEFP. Aş fi însă interesată să particip la astfel de formări, în condiţiile în 
care aş fi informată şi invitată la aceste activităţi de către agenţie. 

• Informațiile primite la cursul de scriere proiecte mi-au fost extrem de utile și m-au ajutat să 
lansez o candidatură care a primit finanțare. Evident mi-a fost de un real folos și evaluarea 
candidaturii precedente pentru că am intervenit pe punctele slabe care au fost semnalate în 
evaluare. 

• Nu am colaborat cu reteaua de formatori. Totuşi, propunerea noastră este ca trainingurile să 
fie aplicate şi să se lucreze direct pe formularul de candidatură. 

• Foarte bună! 
• De multe ori, formatorii făceau trimitere la Ghid, fără a specifica concret informaţia cerută, 

lăsând problema în coadă de peşte... 
• In 2016 nu s-au organizat ateliere de lucru în domeniul Mobilitate, tineret în judeţul meu. Aş 

sugera ca formatorii să ofere sprijin şi într-un alt cadru decât al atelierelor.  
• Am participat la cursuri de formare și colegii aflați la începutul drumului în accesarea proiectelor 

europene  se considerau tot nepregătiți la finalul cursului! Problema lor constă în imposibilitatea 
de identificare a Nevoii și de enunțare a Obiectivelor. La cursuri informațiile sunt oferite la nivel 
general. 

• Propunem să se organizeze mai multe seminarii înainte de depunerea proiectelor, în care să 
se explice detaliat priorităţile de finanţare, criteriile de evaluare, activităţile specifice ce pot fi 
finanţate, cerinţe legate de implementarea proiectelor.  

• Am participat la un seminar de informare pentru căndidatura 2016, informaţiile au fost utile. 
• Am participat la E+ Info Days în Bucureşti şi am fost foarte mulţumită de informaţiile primite. 

Aprecierile făcute către cei 2121 de respondenți referitor la calitatea materialelor 

informative realizate de Agenție sunt următoarele: 
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Cum apreciaţi publicaţiile şi materialele informative în format electronic realizate de 

Agenţie? 

Aspecte vizate foarte bune bune slabe 
foarte 
slabe 

nu ştiu/nu pot 
aprecia 

conţinut util  1288 737 35 8 53 

conținut complet 1087 891 61 11 71 

limbaj uşor de înţeles 1081 886 82 17 55 

aspect atrăgător 1147 805 87 16 66 

  4603 3319 265 52 245 
conţinut util 60.73% 34.75% 1.65% 0.38% 2.50% 
conţinut complet 51.25% 42.01% 2.88% 0.52% 3.35% 
limbaj uşor de înţeles 50.97% 41.77% 3.87% 0.80% 2.59% 
aspect atrăgător 54.08% 37.95% 4.10% 0.75% 3.11% 

 

 

Scorul mediu acordat de către respondenţi pentru calitatea materialelor în format electronic 

a crescut în anul 2016 faţă de anul 2015, de la 4,37 la 4,39, dar în cazul limbajului folosit, 

scorul a scăzut de  la 4,37 la 4,33, după cum se poate vedea în tabelul următor: 

Aspecte vizate Scor mediu în anul 2015 Scor mediu în anul 2016 

conţinut util şi complet 4.41 4,43 

limbaj uşor de înţeles 4.37 4.33 

aspect atrăgător 4.35 4.38 

 4.37 4.39 

 87.48% 87.85% 
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93,38% dintre respondenți apreciază acest tip de publicații ca fiind foarte bune sau bune, iar 

3,73% ca fiind slabe sau foarte slabe. 2,89% nu cunosc aceste materiale și nu pot aprecia. 

Comentariile făcute de către respondenți permit, pe de o parte, identificarea problemelor 

care au determinat ca unii dintre aceștia să aprecieze materialele ca fiind Slabe sau Foarte 

slabe, iar pe de altă parte identificarea caracteristicilor acestor materiale care i-au făcut pe 

alți respondenți să le considere Foarte bune sau Bune. Deasemenea, respondenții au făcut 

unele propuneri de îmbunătățire. Unele dintre problemele semnalate de respondenți au fost 

deja remediate, sau pun în evidență faptul că respondenții nu au investigat suficient site-ul 

ANPCDEFP (anumite materiale despre care se menționează că lipsesc, există de fapt pe 

site-de exemplu ghidurile de completare a formularelor de candidatură): 

 

• Publicarea termenelor limită pe anul 2017 pe site-ul Erasmus+; la Oportunități de finanțare încă 
sunt trecute bugetul și termenele limită din 2016 și nu din 2017. 

• Să fie făcut mai user friendly site-ul AN. 
• Să ofere informații mai complete, eventuale exemple concrete de cum trebuie completate 

aplicaţiile, exemple de formulări. 
• Site-ul agenției este destul de greu de navigat, necesitând timp îndelungat pentru găsirea 

informațiilor dorite. Nu are o structură clară. 
• Site-ul ar putea fi îmbunătățit printr-un design mai atractiv, alte culori, alt mod de a organiza 

conținutul (poate meniuri derulante, mai bine structurate). Acum are aspectul unui site foarte 
încărcat, în care este destul de dificil de urmărit un anumit subiect. Poate și materialele abordate 
ar merita un alt design. 

• Site-ul trebuie refăcut pentru a fi nu neapărat mai atractiv grafic, dar mai prietenos cu utilizatorii. 
Informaţia utilă e, de multe ori, greu de accesat sau de găsit, uneori site-ul se încarcă foarte 
greu sau deloc, alteori nu se poate accesa contul etc. 

• Site-ul este foarte aglomerat,încâlcit și greu accesibil. Propunerea noastră este un site simplu 
împărțit pe acțiunile cheie în prima pagină. 

• Structura informațiilor cu privire la aplicațiile pentru programe este nemulțumitoare. 
• Tutoriale mai scurte, cu limbaj mai simplu.De exemplu: cum să obținem codul PIC. Vezi site-ul 

erasmusplusz.hu. Formularul de candidatură să fie disponibil și în limba română. 
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N.B.:El este disponibil în limba română pentru proiecte KA1. Proiectele KA2 implică 
cooperare între parteneri din țări diferite, de aceea candidaturile sunt scrise în limba de 
comunicare dintre parteneri. 

• Uneori este dificil să găsești anumite informații, fiindcă sunt ”ascunse” în alte conținuturi. 
• Uneori sunt exprimări pe care le-aș categorisi ”de lemn”, nu sunt chiar ușor de înțeles. Sunt greu 

de găsit la prima încercare, pe primele pagini - sau poate nu știu eu să caut - dar când deschid 
erasmusplus.ro și caut documente sau ultimele documente ale anului respectiv îmi apar cele de 
anul trecut. Rezultatele pe KA2 de anul trecut le-am găsit după multe căutari. Poate ar fi mai 
bine, dacă în informarea către un participant ar fi trimisă într-un document atașat. 

• Uneori, informațiile sunt lăsate formulate ambiguu, îți trebuie experiență, ca să citești mult și în 
subtext. Dacă anumite inițiative sau grupuri țintă nu sunt prioritare pentru AN, poate ar trebui să 
ni se spună tranșant acest lucru, ca să nu mai lucrăm la aplicații care pierd din cauza lipsei de 
relevanță... 

• www.erasmusplus.ro nu este suficient de simplu de folosit, informații simple dar esențiale ar 
trebui să fie mai ușor de găsit (termenele limită viitoare, de exemplu). 

• Nu am văzut materiale informative, datele de contact de pe site-ul de unde am aflat de Agenție 
erau vechi și am fost redirecționată. Mă bucur că am aflat despre Agenție, există posibilitatea de 
înscriere la un newsletter pentru a afla despre noile programe? De-asemenea, nu știu exact care 
e procesul mai detaliat în afară de ceea ce scrie în anunț, nu am găsit un ghid general, poate 
există deja pe site, dar eu nu am dat de el. Mi-ar plăcea să existe mai multe oportunități de a 
participa la proiecte din străinătate. 

• O navigare pe website mai aerisită, fiecare axă  de finanțare să aibă link direct. 
• Organizare mai bună a linkurilor către informațiile noi, grupare mai logică a informațiilor și 

documentelor pe categorii de proiecte, pentru a fi mai ușor de găsit. 
• Pagina web nu este prea "intuitivă". 
• Proiectele pentru Învățământul superior ar trebui să beneficieze de îndrumări mai scurte, mai 

clare, la obiect pentru a putea fi mai ușor parcurse și pentru a fi mai clar pe tip de proiect cam la 
ce parteneri să ne putem orienta. 

• Angajaţi un designer mai grozav. 
• Ar fi necesară o mai bună organizare pe site, pentru a fi mai ușor de găsit (pe ani sau pe acțiuni) 

mai multe documente utile pentru management. 
• Ar fi necesară o mai mare accesibilizare și structurare a site-urilor. 
• Aspectul și prezentarea materialelor pot fi îmbunătățite, în special cele destinate tinerilor pentru 

a-i atrage să se implice, să aplice pentru proiecte etc. Mai mult unele programe sunt slab 
prezentate, este foarte greu să înțelegi ce trebuie să faci pentru a aplica pe proiecte K2 şi K3. 

• Aspectul/Modul de prezentare consider că pot fi îmbunătăţite! 
• Comunicarea dintre ANPCDEFP şi universități este făcută cu mare întârziere față de datele 

limită pentru  depuneri de  propuneri de proiecte. 
• Consider că informațiile oferite sunt, de obicei, incomplete și e nevoie de căutarea informațiilor 

în alte pagini pentru a avea o imagine completă despre subiectul în cauză. 
• Conținuturi mai detaliate. 
• Din păcate, limbajul folosit de Agenție în materialele produse sau în răspunsurile acordate 

solicitanților pentru un grant Erasmus+ nu este ușor de înțeles, terminologia utilizată este 
greoaie, nu există preocupare pentru o exprimare clară a ideilor, astfel încât conținuturile să fie 
cu adevărat accesibile cât mai multor persoane, cu atât mai mult cu cât paginile sunt accesate 
de diferite categorii socio-profesionale, cu instrucție școlară diferită. La aceasta se adaugă faptul 
că multe dintre persoanele care acceseaza paginile Agenției sunt la prima experiență de acest 
fel, situație în care formulările de orice natură sunt de multe ori neclare. în plus, la întrebările pe 
care un solicitant le exprimă, arareori se dau lămuriri cu adevărat, de regulă sunt reluate ideile 
din Ghid sub aceeași formulare, ceea ce nu este de folos (pentru corespondența în regim 
electronic purtată cu consilieri ai Agenției). în legătură cu aspectul, cred că pagina oficială a 
Agenției ar trebui sistematizată cu adevărat, astfel încât informațiile să fie ușor de identificat de 
toți cei interesați.      

• Dorim o structurare și detaliere mai bună a informațiilor, pe categorii de proiecte, așa cum am 
văzut pe site-urile europene - de exemplu Franța -  www.erasmuplus.fr. 
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• Informațiile sunt extrem de slabe în detalii. Nu avem informații concrete, exemple concrete. Sunt 
folosiți termeni abstracți. 

• Limbaj prea stufos și prea puține explicații. 
• Limbajul este destul de abstract. 
• Materialele de pe site sunt foarte multe, dar nu sunt organizate foarte bine. Mi-a trebuit mult timp ca 

să găsesc anumite informații. De exemplu, când postați informații legate de proiecte, le organizați pe 
ani, dar sunt puse una sub alta amestecând mai mulți ani când s-a putea foarte bine da clic pe anul 
care ne interesează și să se deschidă pagina cu informațiile valabile doar pentru acel an. 

• Materialele informative consider că ar trebui să conțină explicații concrete care să ușureze 
realizarea materialelor/dosarului proiectului (ce trebuie să conțină un astfel de dosar, modalități 
de selecție a cadrelor/elevilor participanți la mobilități, tabelele după care te orientezi - concret, 
exemple de activități ce pot fi realizate în management și implementare, clasificarea persoanelor 
care lucrează în proiect - manager, asistent manager, etc., modul de înregistrare în 
contabilitate). Sunt multe persoane aflate la început, care nu știu cu ce se mănâncă un proiect 
Erasmus și își prind urechile citind și răscitind ghidul! 

• Materialele informative sunt foarte complexe și lungi. De multe ori pierzi mult timp pentru a găsi 
doar locul unde ar fi posibil răspunsul la problema ta. Se fac multe trimiteri la ghid care uneori 
este prea mult pentru o nelămurire, sau doar pentru o imagine de ansamblu asupra unei secțiuni 
de proiect. Aş propune o variantă sumară care să cuprindă pe scurt cui se adresează proiectul, 
cerințe, condiții de participare. 

• Materialele informative sunt prezentate la modul foarte general fără a fi partajate pe situații 
specifice. Acestea trebuie structurate astfel încât să fie mai ușor de identificat conform cu 
situația/problema pe care o are beneficiarul. 

• Materialele sunt stufoase şi mult prea puţin tratate la modul concret. Pentru un începător este 
greu de înţeles prezentarea foarte teoretică. 

• Mi se par haotice. 
• Necesită foarte mult timp parcurgerea acestor materiale, care la o primă vedere par foarte 

greoaie. Poate dacă s-ar găsi o variantă de elaborare mai concisă, care să faciliteze extragerea 
informaţiilor esenţiale. 

• Publicațiile și materialele informative sunt utile și sunt complete. 
• Publicațiille și materialele informative în format electronic realizate de agenție sunt  atrăgătoare, 

au un limbaj ușor de înțeles, accesibil, conținut util și complet.  
• Realizarea unor ghiduri practice în format electronic (foarte detaliate) de implementare a 

proiectelor: pași de urmat, documente pe care trebuie aplicantul să le alcătuiască, cu modele 
concrete și complete, modalităti concrete de îmbunătățire a unui proiect deja aprobat, lista cu 
posibile probleme/dificultăți care pot apărea și soluții pentru acestea (din experiența concretă a 
proiectelor deja derulate). În concluzie, elaborarea unor materiale concrete de implementare, 
pentru fiecare dimensiune a proiectului: management, diseminare, monitorizare, activități de 
învățare, buget etc. pentru fiecare secțiune a programului Erasmus+. 

• Site ușor de deschis, informații mai clare. 
• Sunt foarte bine realizate, informațiile sunt complete. 
• Sunt foarte binevenite seminariile organizate pe domenii de activitate (raportare, diseminare, 

monitorizare) și difuzarea acestora on-line. 
• Toate materialele informative sunt bine structurate, sunt clare, sunt actualizate. 
• Toate materialele realizate de Agenție sunt de un înalt nivel calitativ, profesionalismul celor care 

le realizează este evident. 
• Totul e realizat cu minuțiozitate. 
• Transmiterea de newslettere la adresele de email ale Inspectoratelor școlare și școlilor 

participante deja în programe, dar mai ales ale celor care nu au aplicat ca propunător de 
proiecte educaționale specifice. 

• Utile pentru implementare. 
• Website-ul Agenției clar poate să fie îmbunătățit... poate să fie mult mai intuitiv. 
• Nu consider că ar putea fi îmbunătățite, deoarece mi se par foarte clare și concise. 
• Nu este nevoie, faceți foarte bine ceea ce faceți. 
• Nu se ajunge ușor la informația care te interesează. 
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• Nu sunt complete pentru toate detaliile ce apar în contabilitate. Avem nevoie de o informare 
exactă a contabililor pentru evitarea conflictelor! 

• Personal nu înţeleg foarte bine utilizarea celor 2 site-uri, cel al agenției naționale și cel al 
programului Erasmus+. Pe unul se găsesc o parte din informații, iar altele pe celălalt. Apreciez 
în mod deosebit posibilitatea de a urmări webinarele - foarte utile, poate ar merita inclusiv o listă 
de FAQ cu structura arborescentă și deschidere online (să nu trebuiască să cauți între 100 de 
itemi - pe stilul help-ului MS Office). Sugerez structurarea informațiilor pe oportunități de 
finanțare cu constituirea unor minibiblioteci de documente pe fiecare program în parte, exact așa 
cum le-ați structurat la item-ul 2, inclusiv, foarte important - exemple de proiecte de succes. 
Bune practici pe diseminare și sustenabilitate, bibliotecă tematică cu materialele realizate prin 
proiecte - pentru a putea fi valorizate în alte intervenții și ca să nu reinventăm roata. 

• Poate ar fi foarte util să fie postate exemple de succes din proiecte aprobate și finalizate. Spre 
exemplu, mă interesează în mod deosebit să inițiez un proiect în zona VET, dar nu cunosc foarte 
multe proiecte (aproape deloc), însă sunt sigur că avem resurse suficiente în direcția aceasta. O altă 
completare relativ la conținut, cred că ar fi util să detaliați ceva mai mult înțelesul termenilor 
menționați în prioritățile naționale (spre exemplu, către ce fel de grupuri țintă ar trebui să se adreseze 
aplicantul), aș evita simpla menționare a grupurilor vulnerabile, întrucât poate genera confuzie. Sau, 
cel puțin trimiterea la anumite surse oficiale care să detalieze înțelesul unor termeni. 

• Poate ar trebui mai multe exemplificări, cu date concrete. 
• Propunem ca unele materiale să fie traduse în limba română pentru a le putea completa mai 

ușor și pentru a putea fi discutate cu cei implicați în proiect (directori, părinți, elevi). 
• Informaţii mai sintetizate. 
• Sugerăm exemplificări ale unor activități de succes. 
• Accesibile, profesionale. 
• Am apreciat oportunitatea oferită de AN prin webinare organizate cu posibilitatea de a pune întrebări. 
• Am considerat foarte utile în pregătirea cererilor de finanțare webinarele realizate de agenție, 

dat fiind faptul că le poți asculta ori de câte ori ai nevoie, că poți reveni asupra informațiilor. Aș 
considera foarte utilă înregistrarea mai multor webinare și despre implementarea proiectelor 
Erasmus (de ex: folosirea aplicaţiei Mobility Tool, completarea documentelor Europass Mobility, 
exemple de bune practici în desfășurarea mobilităților etc). Până în prezent am văzut că există 
doar pentru completarea raportului final. 

• Am dori să se editeze ghidurile precum și celelalte materiale informative în mai multe limbi de 
circulație europeană, dacă s-ar putea limbajul să fie pe înțelesul clasei de mijloc, accesul lor să 
poată fi la îndemâna tuturor. 

• Am verificat și materialele în limba engleză pentru a înțelege/clarifica anumite situații/ informații.  
• Am vizualizat parte dintre ele. Consider că sunt utile. Ar putea fi mai detaliate. 
• Ar fi de mare, mare ajutor să vedem efectiv cum arată un proiect aprobat spre finanțare, deși 

înțelegem că cei care au conceput proiecte au dreptul de proprietate asupra lor și deci este 
dificil de aprobat publicarea lor. 

• Ar fi foarte utilă publicarea unui ghid de bune practici (un ABC) pentru managementul financiar 
al unui proiect aprobat, cu referire/aplicare la legislația românească.  

• Ar fi util să avem câteva site-uri ale Agenției trimise pe adresa școlilor. Intâlniri cu persoane 
implicate în proiecte. 

• Ar fi utile detalii referitoare la cerințele completării rubricilor din formularele de obținere a 
grantului (pentru că Ghidul pentru proiecte Erasmus nu oferă exemple, nici indicații prea multe 
despre exigenţele diverselor aspecte ale redactării unui proiect). 

• Ar fi util un forum de discuții. (N.B.: Aceste forum-ri există postate pe site pentru 
toate acțiunile). 

• Ar trebui mai multe și mai clare detalii la sectiunea "buget". 
• Aș sugera introducerea posibilității de înregistrare la newsletter și primirea știrilor/noutăților  pe mail. 
• Aș aprecia o listă completă cu ce documente trebuie să întocmească și păstreze un coordonator 

al unui proiect Erasmus+. 
• Au fost foarte utile webinarele realizate de către AN. 
• Cât mai mult să fie în limba română. 
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• Consider că atât newsletter-ul, cât și materialele postate pe site sunt utile și au exact aspectul 
potrivit. Totuși, mai există detalii pentru lămurirea cărora am apelat la reprezentanții AN, 
telefonic sau via email. 

• Consider utilă realizarea unui Ghid de implementare a proiectelor Erasmus+.  
• Cred că Agenția ar trebui să publice pe site cât mai multe informații utile și la obiect, privitoare la 

modul concret de completare a diferitelor câmpuri din cuprinsul aplicației.  
• De dorit să se publice conținutul în limba română înainte de expirarea termenelor de depunere.  
• Deși acum există webinare pentru aproape toate Acțiunile cheie, întrucât anual sunt schimbări în 

Apelul la Candidatură și Ghidul Programului, precum și în Formularele de candidatură, consider că 
ar fi utilă realizarea unor astfel de activități cât mai aproape de momentul publicării noilor documente. 

• Documentația să includă și un rezumat cu informațiile principale formulate pe înțelesul tuturor. 
• Doresc să postați mai multe webinarii cu privire la implementarea proiectelor deoarece la 

seminariile de perfecționare sunt multe informații și am dori să putem reveni la unele dintre ele. 
• Exemple concrete, din activități care merită diseminate și din perspectiva aspectelor pozitive și a 

celor negative. 
• Fără stres... 
• Feedback-urile Agenției ar trebui să fie mai detaliate. 
• Foarte bune. 
• Formulare/modele tipizate pentru implementarea proiectelor, așa cum erau în fostele Leonardo 

(raport program de practica etc.). 
• Formularele de înscriere pentru participanți ar fi bine dacă ar avea linkurile aferente chiar pe 

prima pagină în mod vizibil (o dată cu accesarea paginii Agenției). Aș dori să existe o linie 
telefonică le care chiar să răspundă cineva. 

• Ghidul în limba română. (N.B.:Ghidul în limba română este pe site) 
• Ghidul programului Erasmus+ este mult prea stufos, este greu de găsit informația relevantă 

pentru cititor. 
• La alte agenții naționale există formulare cu explicații pentru fiecare rubrică și trimiteri la 

documentația europeană. 
• La trecerea la programul Erasmus+ a fost dificil de identificat corespondența noilor Acțiuni Cheie 

cu fostele programe Erasmus și LLP.  
• Mai multe cursuri de formare.  
• Mai multe detalii concrete. 
• Mai multe detalii depre cheltuieli, detalii pe care să le înțeleagă toți participanții, indiferent de 

calificarea lor 
• Mai multe detalii în ghidul de completare al candidaturilor - lucrul direct pe formular, informațiile 

din webminarii se pierd ușor, cele scrise rămân. 
• Mai multe exemple concrete, limbaj mai accesibil. 
• Mai multe explicații, mai ales legate de utilizarea suportului organizațional. 
• Mai multe seminarii sau cursuri de instruire cu anumite explicații sau etape concrete în cazul 

unui limbaj ce pare ușor de înțeles teoretic, dar nu este suficient de explicit la aplicarea practică 
în parcurgerea etapelor de obținere și completare a unor formulare de succes. 

• Mai pe scurt, mai clar. 
• M-aș bucura dacă ar apărea variantele și în limba română atât pentru formulare cât și pentru 

modul de completare a formularelor. (N.B.: Există postate pe site) 
• M-aș bucura dacă ar fi și în limba română (formularul măcar). 
• Materialele conțin suficiente informații legate de programele și activitățile desfășurate de 

Agenție pentru a te sprijini în derularea și implementarea unor proiecte. 
• Materialele informative sunt clare, concise și ușor de înțeles.  
• Materialele realizate sunt accesibile și utile. Sunt la îndemâna tuturor, putând fi accesate și 

studiate de pe site-ul agenției. În plus sunt publicate în timp util pentru a răspunde cerințelor și 
termenelor limită impuse. Mulțumim! 

• Materialele și publicațiile informative în format electronic realizate de Agenția Națională pentru 
Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale au un caracter explicit, 
bine structurat și realizat. 
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• Modele de paragrafe din proiecte aprobate. 
• Mulțumim pentru toate informațiile oferite care sunt utile pentru persoanele interesate să 

dezvolte proiecte în cadrul Programului Erasmus+. 

Numărul de respondenți care cunosc materialele tipărite pe hâtrie ale Agenției Naționale 

este mai mic decât numărul celor care au consultat materialele în format electronic, dar 

aprecierile făcute de cei care au consultat materialele tipărite pe hârtie sunt puțin mai bune 

decât cele referitoare la maerialele în format electronic (4,39 scor mediu pentru materialele 

în format electronic și 4,42 scor mediu pentru cele tipărite pe hârtie). 

Cum apreciaţi publicaţiile şi materialele informative pe hârtie realizate de Agenţie? 

Aspecte vizate 
foarte 
bune 

bune slabe 
foarte 
slabe 

nu ştiu/nu pot 
aprecia 

conţinut util  1045 660 35 6 375 

conținut complet 930 748 46 8 389 

limbaj uşor de înţeles 945 747 46 9 374 

aspect atrăgător 1049 637 45 10 380 

  3969 2792 172 33 1518 
      
conţinut util 49.27% 31.12% 1.65% 0.28% 17.68% 

conținut complet 43.85% 35.27% 2.17% 0.38% 18.34% 

limbaj uşor de înţeles 44.55% 35.22% 2.17% 0.42% 17.63% 

aspect atrăgător 49.46% 30.03% 2.12% 0.47% 17.92% 

 

Scorul mediu al aprecierilor celor 2121 respondenți privind calitatea materialelor tipărite de 

către ANPCDEFP a crescut în anul 2016 faţă de anul 2015 cu 0,01 puncte. În cazul 

aprecierii referitoare la limbajul folosit în materiale, scorul mediu a scăzut de la 4,40 la 4,38.  

Aspecte vizate 
Scor mediu 
în anul 2015 

Scor mediu 
în anul 2016 

conţinut util şi complet 4.40 4.42 
limbaj uşor de înţeles 4.40 4.38 
aspect atrăgător 4.44 4.46 

 4.41 4.42 
 88.29% 88.39% 
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Următoarele comentarii se referă la calitatea materialelor de informare ale Agenției tipărite 

pe hârtie: 

• Nu am văzut decât niște pliante difuzate de către un formator la un curs de formare.  Acelea 
erau doar orientative, fără foarte multe conținuturi specifice programelor pe care le abordau. 

• Aceste materiale le-am primit și studiat la întâlnirile organizate de agenție, conferințele de 
valorizare, evenimentele la care am participat ca invitat. Consider și această formă de 
diseminare foarte atractivă și utilă datorită informațiilor incluse și graficii deosebite sub care 
sunt prezentate informațiile. 

• Am avut acces la foarte puține. La contractare s-ar putea distribui pachete cu asemenea 
materiale- deci îmbunătățirea în sens mai degrabă cantitativ decât calitativ.  

• Am găsit doar câteva. La mine, o școală de la țară, nu prea ajung. Intru în posesia lor dacă am 
prieteni care mi le dau. 

• Complet inutile în mediul urban. Ar trebui să ajungă în mediul rural unde este nevoie de ele. În 
rest numai copaci tăiați pentru plăcerea unora. 

• Conțin doar informații generale, nu specifice, acestea sunt utile doar așa să vezi despre ce 
este vorba. În Romania, programele gestionate de Agenția Națională sunt în general 
cunoscute sau foarte cunoscute (sunt doar câteva județe care au participare slabă, în rest se 
vede după câte aplicații se depun), materialele printate ar trebui să conțină minighiduri de 
scriere, povești de succes, broșuri cu informații despre proiecte, exemple de bună practică, 
care să fie distribuite în fiecare școală prin intermediul inspectoratelor școlare. 

• Cu excepția unor flyere de promovare a programelor amintite, nu am văzut nici un material pe 
hârtie realizat de Agenție, am printat ce am avut nevoie de pe paginile web ale Agenției. 

• Cu excepția unor broșuri, nu am intrat în posesia unor materiale printate. 
• De foarte bună calitate. 
• De preferat ar fi să se poată depune și în format letric având în vedere că nu toți dispunem de 

tehnică specifică pentru descărcarea, semnarea, încărcarea pe platformă a dosarelor. Așa se 
poate evita supraîncărcarea și blocarea platformelor. 

• Difuzarea lor în instituții/ grupuri țintă. 
• Din păcate nu am mai văzut materiale pe suport hârtie în ultima vreme, cred că Agenția nu ar 

trebui să neglijeze acest aspect pentru că unii lucrători de tineret se folosesc de acestea. 
• Documentația să includă și un rezumat cu informațiile principale formulate pe înțelesul tuturor. 
• Foarte bun sloganul și ușor de reținut. 
• Foarte bune. 
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• Folosire de exemple de formulare a scopului proiectului, etc. 
• Agenția trebuie să fie cât mai prezentă în teritoriu, să facă educație pentru proiecte europene, 

astfel cei care deja derulează proiecte vor avea un management mai eficient, iar cei care nu 
știu despre programul Erasmus+ vor fi informați şi vor fi convinși de oportunitatea unui astfel 
de proiect în școala lor. 

• Informaţii prea generale, bune pentru un neinițiat. 
• Informaţiile pentru procurarea documentelor pentru o competiție trebuie să se poată obține 

mult mai ușor şi eficient. 
• La materialele realizate pe hârtie am acces mai greu, adică le găsesc doar la cursurile 

organizate de Agenție. 
• La noi în instituție nu ajung publicaţiile şi materialele informative pe hârtie realizate de Agenţie. 

De altfel, nici în urmă cu ceva ani, la o altă instituție școlară la care activam nu ajungeau 
respectivele materiale. 

• Mai multe și mai diversificate. 
• Mai pe scurt și mai clar. 
• Materialele informative au fost foarte bune. 
• Materialele informative au un conținut util și un aspect atrăgător. 
• Ne lipsesc foarte mult afișele, calendarele de perete - foarte utile, de altfel... ultimele materiale 

tipărite, faimoasele "cuburi", nu au fost o opțiune prea inspirată... 
• Nu am avut multe materiale la dispoziție. Să se distribuie mai multe publicații și materiale 

informative școlilor implicate în proiecte Erasmus+. 
• Nu am avut oportunitatea de a studia multe documente în format letric. Singurele materiale pe 

care le-am văzut și citit în singura întâlnire față în față cu reprezentanții AN sunt cele 
"publicitare", de exemplu afișe sau pliante informative despre acțiunile incluse în noul Program 
E+. În general, apreciez că sunt vesele și atractive și conțin informații-cheie. De aceea am 
bifat mai sus optiunea "Nu pot aprecia". 

• Nu consider că ar putea fi îmbunătățite, deoarece mi se par foarte clare și concise. 
• Nu e cazul. Sunt costisitoare și ajung la un număr limitat de persoane.  
• Nu există o modalitate de distribuire a materialelor printate elaborate de AN, prin urmare un 

acces foarte redus la astfel de materiale. 
• Nu știu cu cine colaborați dar la Satu Mare nu ajunge nimic, chiar nimic sau dacă trimiteți nu le 

primim NGO-urile, numai la inspectoratul școlar rămân, doar acolo se primesc.  
• Poate că în cadrul proiectelor Erasmus ar fi utilă punerea diferitelor materiale la dispoziția 

ONG-urilor pentru o mai bună vizibilitate. În acest mod veniți în ajutorul organizațiilor și  putem 
spune că devine mai vizibil programul . 

• Propunerea mea (sau, mai bine spus, nevoia din comunitatea mea) ar fi să primim, din când în 
când, câteva materiale informative despre programul Erasmus+, pe suport hârtie. Este nevoie 
de ele când prezentăm programul în școli. 

• Publicațiile și materialele ar trebui să cuprindă numere de telefon de contact pentru persoane-
pilot din Agenție, pentru o îndrumare pe parcurs dacă este cazul, pentru a nu se ajunge la 
întârzieri de câteva minute la depunerea proiectului, care în cazul acesta este respins. Mi se 
pare normal ca având o Agenție Națională, România să poată beneficia prin participanții la 
Proiecte de o îndrumare pe parcurs, măcar la telefon atunci când este cazul. 

• Quality commitment. 
• Realizarea unor materiale tip poster care să fie trimise instituțiilor/școlilor spre afișare. 
• Se printează mult prea multe și degeaba, nimeni nu le folosește. Cred că AN ar trebui să fie 

mai ecologică. 
• Știu că imaginile au un impact deosebit, dar este de preferat un accent mai mare pe informația 

scrisă, în acord cu semnificația fiecărui element. Aceasta este valabil mai ales pentru 
Newsletter. Ar fi utile postere care să disemineze mai bine și mai concret oportunitățile oferite, 
realizate mai ales pentru elevi/tineri, cărora li se adresează unele acțiuni, care să determine o 
presiune a acestora asupra  celor care pot scrie proiecte. 

• Toate materialele informative, modelele publicate să fie publicate și în limba română. 
• Toate materialele la care am avut eu acces au fost excelente. 
• Totuși, prea generale.  
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Din numărul total de respondenți care au dat răspunsuri complete, 1320 respondenți au sau 

au avut proiecte Erasmus+ în derulare: 

• 665 au/au avut în derulare numai proiecte finanțate anterior anului 2016; 

• 259 au în derulare doar proiecte finanțate în anul 2016; 

• 396 au în derulare proiecte finanțate în anul 2016 și au sau au avut în derulare 

proiecte finanțate în anii anteriori.  

Aprecierile celor 1320 respondenți, făcute pentru 1487 proiecte (163 dintre ei au în 

derulare proiecte în 2 sau 3 acțiuni cheie), cu privire la informarea şi consultanţa primită pe 

durata implementării proiectelor sunt prezentate în tabelele și în diagramele următoare: 

Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informarea şi 
consultanţă în toate etapele proiectului? 
 

 

foarte 
bună 

bună 
nici bună, 
nici slabă 

foarte 
slabă 

nu pot 
aprecia/nu se 

aplică 
Deschidere 1188 192 22 5 80 

Amabilitate 1203 177 20 6 81 

Explicaţii clare 1102 251 47 7 80 

Explicaţii corecte 1156 204 35 2 90 
Promptitudine în răspuns (la email, 
scrisori, telefon) 

1166 202 31 5 83 

 5815 1026 155 25 414 

 
 

Scorul mediu în anul 2016 este cu 0,13 mai mare decât în anul 2015, după cum se poate 

vedea în tabelul următor: 
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 Scor mediu în anul 2015 Scor mediu în anul 2016 

Deschidere 4.65 4.78 

Amabilitate 4.65 4.79 

Explicaţii clare 4.55 4.67 

Explicaţii corecte 4.63 4.75 

Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon) 4.63 4.75 

 4.62 4.75 

 92.44% 94.98% 

 

Se poate observa că în cazul informării și consultanței pe parcursul implementării 

proiectelor, cel mai mic punctaj s-a acordat pentru Claritatea explicațiilor și cel mai mare 

pentru Amabilitate. 

Frecvența aprecierilor făcute de respondenți pentru proiecte Erasmus+ pentru care au primit 

finanțare în anii 2014, 2015, 2016, referitoare la colaborarea cu reprezentanții ANPCDEFP 

cu care au venit în contact în timpul misiunilor de control/audit este următoarea: 

Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în contact în timpul 
misiunilor de control/audit al proiectului? 

 

foarte 
bună 

bună 
nici bună, 
nici slabă 

foarte 
slabă 

nu pot 
aprecia/nu 
se aplică 

Deschidere 797 126 9 3 552 
Amabilitate 792 128 10 5 552 
Explicaţii clare 766 155 11 3 552 
Explicaţii corecte 783 138 11 3 552 
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon) 789 129 12 2 555 
 3927 676 53 16 2763 
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Se poate observa că au fost făcute 935 aprecieri. În restul cazurilor nu au fost efectuate 

misiuni de control sau audit, sau persoanele respondente nu au intrat în contact cu experții 

Agenției Naționale care au efectuat astfel de misiuni. 

În anul 2016, scorul mediu acordat de respondenți pentru colaborarea cu personalul 

Agenției cu care au intrat în contact în timpul misiunilor de control/audit a crescut față de 

anul 2015 cu 0,09, așa cum se poate vedea în tabelul următor: 

 
Scor mediu în anul 

2015 
Scor mediu în 

anul 2016 

Deschidere 4.70 4.80 

Amabilitate 4.68 4.78 

Explicaţii clare 4.67 4.75 

Explicaţii corecte 4.70 4.77 

Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon) 4.67 4.79 

 4.69 4.78 

 93.72% 95.56% 
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Pentru a identifica părerea respondentilor care au candidat, dar candidaturile au fost 

respinse, cu privire la cauzele respingerii candidaturilor, chestionarul a conţinut următoarea 

întrebare: „ Care credeți că sunt cauzele pentru care candidatura/candidaturile nu a/au 

fost aprobată/aprobate?”  

Răspunsurile date pun în evidenţă faptul că mulţi dintre respondenţi au identificat punctele 

slabe şi ariile de îmbunătăţire ale candidaturilor depuse, iar alţii au considerat că respingerea 

candidaturilor lor este cauzată de slabă calitate a procesului de selecţie: 

• A doua candidatură a fost aprobată pentru că am reluat ideea din primul an, idee foarte 
bună, dar cu mai mult sprijin din partea colegei care se ocupă de proiecte în școala 
noastră. 

• A treia candidatură nu a fost aprobată pentru că în momentul depunerii candidaturii aveam 
4 proiecte Erasmus+  în desfășurare în școală. 

• Prima candidatură nu putea fi aprobată, chiar dacă ideea era foarte bună, pentru că nu 
cunoșteam nimic despre domeniul scrierii sau managerierii proiectelor. 

• Am avut mai multe minusuri pe care ni le asumam din lipsă de experienţă. 
• Cei care au evaluat proiectul nu au citit anexele atașate proiectului și nu au punctat 

activitățile pe zile pentru fiecare flux și specializare care erau descrise pe larg în anexe. 
• Cei care au evaluat proiectul nu au știu că un elev cu dizabilități motorii nu e musai țintuit 

în fotoliul rulant și au înțeles că doar un elev cu dizabilități va fi selectat, acesta fiind de 
fapt cel pentru care am propus necesitatea unui însoțitor (deși în proiect am precizat că 
selecția se face fără discriminare). 

• Competențele vizate a fi îmbunătățite la profesori sunt  prea generale. 
• Definirea sumară a activităților de învățare. 
• Dimensiunea grupului țintă (30 elevi și 20 profesori) nerelevantă pentru un proiect în 

consorțiu. 
• Eu personal consider că cel/cea care a evaluat proiectul nostru nu a citit cu atenție 

conținuturile. Au fost și părți deficitare care din punctul meu de vedere au fost exagerat 
depunctate. În motivarea respingerii s-a specificat de mai multe ori că sunt prea multe 
mobilități și ar perturba buna desfășurare a activității când noi am specificat că am ales 
cursurile de formare în timpul vacanțelor tocmai pentru a nu perturba activitatea instituției. 
Și mai sunt și altele pe care prefer să nu le menționez. Este un capitol încheiat ne 
concentrăm pe viitoarele proiecte. 

• Impactul redus în raport cu numărul de participanți și a personalului din școli. 
• În 2015 a fost depus proiectul 2015-1-RO01-KA219-015097, evaluat cu 72p, fiind respins. 

Anul următor, l-am rescris, utilizând feedback-ul primit de la AN (pe aceeași temă) 2016-1-
RO01-KA219-024502, iar la evaluare am primit 57 de puncte. Așadar, OBIECTIVITATEA 
EVALUATORILOR LASĂ DE DORIT!! 

• Nu am formulat obiectivele SMART. 
• Precizarea mai clară a criteriilor de evaluare și a parcursului de obținere a Certificatului 

Europass Mobility. 
• ONG-ul nu este format din persoane care au lucrat cu ONG-uri ce au participat la 

programul Tineret în Acțiune. 
• S-au găsit fraze identice în proiectul unei şcoli care obţinuse 32 puncte. 
• Inexistența partenerului de practică (doar partener intermediar). 
• Lipsa de concentrare a echipei de proiect la scrierea proiectului. 
• Conceperea PDE. 
• Lipsa unui cadru de evaluare general valabil. Acest lucru generează opinii divergente 

pentru proiecte cu abordări similare. 
• Nevoia de a genera un cadru de evaluare general valabil pentru proiectele de tineret. 
• Impactul mobilităților asupra participanților și integrarea într-un plan strategic. 
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• Diseminarea (am confundat activitățile de diseminare cu publicitatea). 
• A fost eligibil, punctaj corespunzător însă mai mic decât al celor aprobate, consemnat la 

lipsa de fonduri. 
• A fost o aplicație puțin stufoasă și cu multe produse intelectuale. A fost o diferență de 2 

puncte pentru a fi aprobat.   
• A fost prima dată când am aplicat și nu am avut niciun ajutor. 
• A fost prima încercare de scriere a unui proiect Erasmus Plus. Acum  câțiva ani, în 2009, 

am scris împreună cu partenerii mei de proiect, două proiecte multilaterale Comenius 1, la 
întoarcerea din Malta, unde am participat la un seminar de contact. 

• A fost primul meu proiect de mobilitate pe domeniul educației școlare, de altfel, primul 
meu proiect Erasmus, indiferent de domeniu. Deschiderea către aceste proiecte a fost un 
curs organizat de Agenție în orașul meu. Acest curs mi-a dat oportunitatea să aflu despre 
Erasmus. Am scris acest proiect la care am primit 52 de puncte! Sincer, nu mă așteptam 
să treacă din prima, având în vedere lipsa mea de experiență în completarea formularului, 
dar asta nu m-a descurajat, ci, în urma feedback-ului primit de la agenție am văzut ce 
greșeli am făcut, iar anul acesta voi depune un nou proiect! În schimb, am participat în 5 
proiecte de tineret în acest an, ca lucrător de tineret și astfel am descoperit lumea 
extraordinară din aceste proiecte, oportunitățile. De curând, am înființat un ONG alături de 
2 colege în domeniul tineret, m-am implicat serios alături de tineri și sunt convinsă că voi 
depune proiecte și în domeniul tineret. 

• A fost primul proiect scris de noi și nu am acordat atenţie detaliilor, ne-am grăbit etc. 
• Acreditarea SEV nu a fost aprobată prima oară deoarece se dorea detalierea mai multor 

aspecte ale proiectului și nu s-a înțeles corect cum vor fi găzduiți 16 voluntari. Astfel, s-a 
recomandat primirea unui număr total de maxim 4 voluntari și doar în București (deși 
avem o rețea națională experimentată de voluntari în 16 oraşe). În aceste orașe începând 
cu 2011 găzduim anual aproximativ 30 de voluntari internaționali în proiectul educațional 
naţional GROW). 

• Am încadrat instituția aplicantă la altă secțiune decât cea care trebuia. Nu existau precizări 
în ghid în acest sens. 

• Agenția română în comparație cu alte agenții, de exemplu Franța, nu solicită informații 
suplimentare. De ce? Am aplicat împreună cu un partener francez în Franța pentru un 
proiect Erasmus și mi-au fost cerute informații suplimentare. Am observat că se depun 
sute  de dosare și se finantează câteva. Formularele pentru aplicare la noi se afișează 
foarte târziu în comparație cu alte agenții: Franța, Belgia, unde apar o dată cu apelul. 
(N.B.: Nu este posibil, formularele de candidatură sunt disponibile întotdeauna 
după apariția ghidului.) 

• Alegerea greșită a formularului; multitudinea de candidaturi, ambiguitatea formulării 
argumentărilor din partea noastră. 

• Alegerea partenerilor. 
• Alte proiecte bine scrise. 
• Am completat din greșeală  pe formularul  din anul anterior tranșei pentru care 

aplicăm....de râsul lumii, dar, asta a fost. 
• Am completat formularul greșit, și candidatura a fost ineligibilă. 
• Am completat în ultimul moment formularul de candidatură, în grabă. 
• Am depus de 2 ori un proiect. Evaluatorii nu au evaluat cu aceeaşi măsură.  
• Am depus o multimobilitate și am înteles că AN din România nu aprobă astfel de structuri 

de proiecte.  
• Am depus un KA2, parteneriat doar între şcoli, cu produs intelectual, limba de comunicare 

- limba franceză, finalizat după 2 ani de muncă (analiza de nevoi, căutare de parteneri, 
comunicare şi colaborare cu ei, negocierea activităţilor). Activităţile au fost din domeniul 
educaţiei civice generalizate, în concordanţă cu una dintre axele PDI- ului şcolii. Calitatea 
liceului nostru - coordonator de parteneriat. Cred că motivul principal pentru care a fost 
respins este numărul mare de mobilităţi (100 pentru 7 parteneri). 

• Am detaliat elementele menţionate de evaluatori şi aşteptăm (de peste 12 săptămâni) 
rezultatele noii cereri de acreditare.  

• Am făcut câteva erori în formular. 
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• Am fost ineligibil fără explicaţii.  
• Am fost pe lista de rezerve. Cred că dacă ne încadram mai bine la relevanţă, într-una 

dintre priorităţile naţionale şi europene, câştigam punctul care a făcut diferenţa. 
• Am greşit când am depus proiectul pentru parteneriat strategic. Trebuia să depun pe 

parteneriat strategic doar pentru şcoli. E  asumată greşeala.  
• Am insistat prea mult pe latura artistică şi mai puţin pe punctele clare ale modelelor 

educaţionale.  
• Am înțeles, din feedback-ul primit, că așteptarea Agenției era ca înainte de scrierea aplicației 

să realizăm o cercetare care să demonstreze necesitatea intervenției/ a proiectului.  
• Am omis un criteriu de eligibilitate. 
• Am primit feed back iar cauzele erau mai multe. 
• Am primit feed-back deja, dar cel pentru acţiunea KA1, educaţie şcolară nu este clar 

formulat şi conţine cel puţin o inadvertenţă. De exemplu, la sectiunea H ni s-a comunicat 
că nu am scris activităţile cronologic, deşi sunt scrise exact cronologic. 

• Am primit feedback şi am înţeles care au fost problemele. 
• Am primit feedback-ul de la evaluatori. Culmea este că deși am ținut cont de toate 

observațiile primite pentru candidatura respinsă în anul anterior, punctajul obținut a fost 
mai mic și am fost penalizați pentru ceea ce am crezut că am îmbunătățit în urma 
observațiilor primite. În 2015 candidatura am redactat-o în urma unui curs ținut de 
formatorii ANPCDEFP. Am respectat tot ceea ce am învățat la curs... Nu îmi este deloc 
clar ce presupune o candidatură de succes motiv pentru care, momentan am renunțat. 

• Am ţinut cont de recomandările evaluatorilor pentru aplicația KA1 depusă în 2016, 
recomandări care ne-au fost de folos în completarea formularului de aplicaţie pe care îl 
vom depune anul acesta. Sperăm să avem un punctaj mai bun şi să putem fi beneficiarii 
unui grant pentru mobilităţi cadre didactice.  

• Am uitat să completez ceva. 
• Ambiguitate, lucruri neînţelese. 
• Analiza de nevoi a fost superficială. 
• Aplicaţia  a fost slabă, superficială şi a avut multe greşeli. 
• Aplicaţia depusă necesită îmbunătăţiri, la unele secţiuni am primit feed-back detaliat cu 

neajunsurile răspunsurilor mele. 
• Aplicaţia nu a fost bine realizată, comunicare proastă cu partenerul intermediar, lipsa 

informaţiilor despre partenerul de primire. 
• Aplicaţia realizată de noi nu a fost suficient de bună, fiind primul an în care am aflat despre 

proiectele de tip Erasmus+. Ne-am decis cu puţin timp înainte de deadline să aplicăm şi 
nu cunoşteam suficiente informaţii astfel încât să realizăm o aplicaţie foarte bună. Nu am 
avut timp suficient timp să ne informăm. 

• Aplicaţie mai slabă faţă de altele. Lipsa unui buget suficient. Faptul că evaluarea, la 
depunerea unui proiect pentru a doua oară (upgradat cu recomandările evaluatorilor din 
feedback), nu este realizată de aceiaşi evaluatori care au evaluat prima dată. Concret: 
proiect nefinanţat, 65 de puncte, depus a doua oară cu modificările primite în urma 
evaluării, a primit 63 de puncte. 

• Aplicaţiile nu sunt complete sau formulările sunt incorecte/insuficient de convingătoare. 
• Aplicația K1-2016-1-RO01-KA101-023801- Asigurarea calității în educație prin 

dezvoltarea competențelor digitale - a fost aprobată în 2016 deoarece la completarea 
formularului echipa din școală a ținut cont de indicațiile primite pentru formularul de 
aplicație în 2015 și care nu a fost aprobat. 

• Ar fi f util pentru mine să particip la cursuri pentru implementare/elaborare de proiecte 
pentru că aşa  aş putea depăşi acele carenţe. 

• Ar trebui să vă gândiţi şi încurajaţi şi micile ONG-uri...care  chiar dacă nu sunt perfecte ca   
cele mari să le daţi şansa şi să aprobaţi măcar o dată un asemenea proiect dacă aveţi o 
statistică de genul ăsta. Sunt ONG-uri care primesc la fiecare depunere aprobarea. E OK? 

• Argumentare insuficientă. 
• Asociaţiile nu au avut şanse prea mari. 
• Aştept  soluţii de la dumneavoastră, personalul Agenţiei. 
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• Aştept comentariile...nu se merge pe ceea ce crede fiecare. 
• Au considerat că nu am detaliat explicit activităţile şi nu am convins prin obiectivele pe 

care ni le-am propus. 
• Au existat candidaturi mai bune. 
• Au fost depuse multe proiecte foarte bune și fondurile sunt limitate. 
• Au proiecte bune și foarte bune. Eu însă aş face și ce am scris anterior. Sunt profesor. 

Chiar dacă știu că aveţi un regulament. Barem...așa cum facem și noi când avem elevi 
slabi. Ce ar fi să nu le acordăm nici o șansă niciodată? Gândiți-vă, vă rog! 

• Având în vedere informațiile pe care AN le furnizează candidaților sub forma webinarelor, 
a informaţiilor de pe site și a răspunsurilor directe, complete și pertinente, există un număr 
foarte mare de candidaturi bine redactate, așadar finanțarea nu poate fi suficientă pentru 
toți candidații, ci doar pentru cei mai buni dintre cei buni.  

• Bătaia de joc de multe ori din partea evaluatorilor.  
• Buget insuficient, proiectul a obținut punctaj destul de mare (68 puncte). 
• Calitatea lor nu a fost suficient de bună. Am primit feedback și vom reveni anul acesta. 

Sper să avem mai mult succes ! 
• Calitatea slabă a evaluării proiectelor - am avut evaluatori care şi-au spus părerea 

personală, subiectivă. După acest eveniment nici nu am mai dorit depunerea de proiecte. 
Când un evaluator îți spune ceva, iar altul ceva total diferit, iar când un evaluator îți spune 
părerea personală, îți cam pierzi determinarea și încrederea în evaluatori - nu în program 
sau agenție… 

• Calitatea slabă a informațiilor trecute în formular. 
• Candidatura a fost prea amplă și consider că sunt ONG-uri privilegiate. 
• Candidatura a fost respinsă deoarece nu a fost convingătoare și nu a descris în detaliu 

activitățile, grupul țintă și obiectivele propuse. 
• Candidatura din anul 2016 a depășit termenul de depunere cu 30 min. 
• Candidatura nu a fost aprobată pentru că finalizasem deja un proiect de acelaşi tip şi nu 

făcusem legătura între proiectul anterior şi cel nou. Deşi aplicaţia a fost net superioară 
celeilalte, lucrată ţinând cont de 2 aplicaţii anterioare şi feedbackul acestora, a fost doar 
pe lista de rezerve.  

• Candidatura nu a fost eligibilă, nu am citit cu atenţie ghidul programului cu privire la 
eligibilitatea aplicantului. 

• Candidatura nu a prezentat coerenţa obiective -rezultate, furnizorii de cursuri nu au fost 
identificaţi 

• Candidatura s-a încadrat în cerinţele programunlui. 
• Candidaturi aprobate - ale ONG-urilor deţinute de angajaţi şi traineri din cadrul Agenţiei 

Naţionale. (N.B.: Nu există ONG-uri candidate/beneficiare în care să fie implicați 
angajații AN.)  

• Candidaturile foarte complicate! 
• Canditatura nu a fost aprobată deoarece la acea vreme nu deţineam informaţii suficiente 

pentru completarea corectă a formularelor de aplicaţie (KA1). Vina îmi aparţine, dar voi 
remedia acest lucru contactându-vă cât mai rapid pentru următoarea candidatură. 

• Carenţe în detalierea unor activităţi. 
• Câteodată cei care verifică candidaturile nu sunt destul de obiectivi, de exemplu o 

asociaţie parteneră a avut la candidatura iniţiala 64,5, la a doua candidatură pentru 
acelaşi proiect 70,5, iar la a treia, după îmbunătăţire după sfaturile lor a avut 38,0. 

• Cauze interne. 
• Cauze necunoscute...fără detalii şi explicaţii de fond. 
• Cauzele ar putea fi: completarea superficială a formularului; răspunsuri insuficient de bine 

organizate şi scrise. 
• Cauzele au fost explicate în feedback-ul primit (KA1-Carta VET, KA2-Educaţie şcolară). 
• Cauzele mi-au fost transmise în raportul agenţiei. Motivaţia nu a fost suficientă şi 

coerentă. 
• Cauzele pentru care candidatura nu a fost aprobată ţin de formularea şi dezvoltarea 
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insuficientă a obiectivelor mobilităţii în raport cu perioada, numărul de elevi şi de activităţi 
propuse, nerespectarea formulării conform exigentelor din cadrul proiectelor europene şi, 
nu în ultimul rând, presiunea de timp şi lipsa de experienţă, consistenţa în rândul echipei 
de proiect din instituţia noastră.  

• Cauzele pentru care candidatura nu a fost aprobată ţin de lipsa de experienţă în scrierea 
de proiecte.  

• Cerințe stufoase și fără logică. 
• Claritatea şi corectitudinea informaţiei. 
• Comentariile primite ca feed-back vădesc o mare disponibilitate de a despica firul în patru 

și de a cere lucruri foarte greu de exprimat, în limita numărului de caractere disponibile. 
• Competiţie mare pentru nivelul nostru de pregătire în scriere proiectelor. E păcat că o idee 

bună, cu impact, are şanse mai mici în faţă ideilor simpliste, cu mai puţin impact, doar 
pentru că exprimarea este mai bună. 

• Competitivitate crescută, nevoia de a formula şi mai concret, măsurabil, intenţiile de 
proiect. 

• Complementaritatea activităților în interiorul Consorţiului şi definirea cât mai exactă a 
atribuţiilor fiecărui membru transnaţional. 

• Completarea defectuoasă a formularului. 
• Complexitatea tematicii proiectului. 
• Conform feedback-ului primit de la evaluatori, proiectul nu a fost clar în obiective, iar 

activităţile nu erau suficient de articulate. 
• Conform fişei  de feedback lipsa corelării aplicaţiei 2016 cu proiectul aprobat în 2014. 
• Conform înscrisurilor din fişa de evalaure, au fost necesare completări, sistematizări. 
• Consider că evaluatorii nu au înţeles obiectivele şi activităţile propunerii de proiect, ceea 

ce reiese şi din comentariile primite după evaluare. 
• Consider că proiectul depus nu a fost aprobat deorece acesta nu a fost suficient de bine 

documentat. 
• Consider că proiectul depus putea fi îmbunătăţit, dar timpul acordat scrierii a fost cam 

scurt, de 3 aproximativ săptămâni, iar proiectul poate fi reluat anul acesta. 
• Consorţiul format. 
• Conţinutul candidaturii nu a fost adecvat cerinţelor agenţiei naţionale. 
• Corelare insuficientă: necesitate, oportunitate, posibilitate. 
• Cred că nu a constituit o nevoie reală pentru AN ca proiectul să fie aprobat. Aceeaşi temă 

cu care am aplicat a funcţionat în alte state, aplicând anterior şi ulterior cu partenerii noştri. 
• Cred că nu a fost aprobată candidatura noastră pentru că şcoala noastră avea două 

proiecte în derulare (KA1 şi KA2). 
• Cred că nu am întocmit un document consistent şi convingător. 
• Cred că în unele cazuri limbajul de specialitate utilizat, precum și activitățile specifice 

propuse nu au fost înțelese de către evaluatori. 
• Cred că trebuia ca echipa de proiect să studieze cu mai multă atenţie Ghidul şi Apelul.  
• Credem că echipele de evaluatori s-au schimbat şi aceştia sunt focusaţi mai mult pe zona 

formală şi nu pe cea non-formală...dar asta este o impresie nu avem informaţii în acest 
sens. În rest credem că aplicaţiile acum sunt mult mai apropiate de proiectele structurale 
decât de filosofia impusă de Comisia Europeană care era axată pe scrierea proiectelor de 
către tineri. Echipei noastre, care lucrează cu tinerii şi scrie proiectele împreună cu ei, îi 
este greu acum să concureze cu companii de consultanţă specializate care scriu proiecte 
pe bandă rulantă şi din asta îşi câştigă salariile. În rest, succes asociaţiilor cărora li s-au 
aprobat proiectele şi să aibă posibilitatea să-şi implementeze ce au scris în ele. 

• Criteriile de evaluare nu sunt clare, SMART. 
• Cuantificare grup țintă. 
• Dat fiind faptul că am primit raportul privind evaluarea candidaturii, am înțeles că nu am 

definit foarte clar nevoia de proiect prin analiza swot a instituției iar obiectivele proiectului 
au fost formulate la modul prea general.  
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• De asemenea am depus un KA1, VET, cu beneficiari elevi, pentru care evaluarea a fost 
foarte dură şi rezultatul complet nesatisfăcător. Concluzia este că echipa de redactare 
trebuie să parcurgă un curs de formare axat pe acest domeniu. Nevoia de formare 
practică a elevilor este foarte mare (aplicarea cunoştinţelor IT teoretice în diferite domenii 
de activitate). Ea a fost materializată în faptul că au fost depuse 3 astfel de aplicaţii în 3 ani 
diferiţi şi toate cu rezultat negativ. 

• De exemplu: în faza de implementare am întrebat dacă poate fi solicitantă o entitate care 
nu are experienţă pe proiecte ca entitate (mai nou înfiinţată), dar are personal cu 
experienţă în proiecte şi parteneri cu experienţă în proiecte Erasmus - ni s-a spus că este 
OK, iar în evaluare proiectul a fost depunctat considerabil din această cauză. 

• Deci: criteriile şi obiectivele anuale AN devin din ce în ce mai extreme. 
• Decizia de a candida a fost luată foarte târziu, în momentul în care un potențial 

coordonator s-a retras, iar consorțiul a insistat să  depunem candidatura, deși candidatura 
era mult prea sumar elaborată. Practic, a fost o aplicație la care am lucrat o zi! 

• Deficiențe în a expune nevoile reale de formare ale elevilor. 
• Deoarece au fost depuse două candidaturi din partea instituţiei. 
• Deoarece la cursurile, atelierele și întâlnirile organizate de agenție sunt selectați doar 3-4 

candidați care au mai depus și au câștigat, iar ceilalți sunt nevoiți să învețe din mers și, 
niciodată nu găsesc toate răspunsurile pentru un proiect eligibil. 
(N.B.: La sesiunile de formare pentru scriere de proiecte sunt selectați în mod 
prioritar reprezentanți de organizații care NU au mai derulat proiecte.) 

• Depășirea termenului limită. 
• Deşi ideea mi s-a părut bună nu am ştiut, probabil să o prezint într-un mod cât mai 

atrăgător! 
• Dificultăţi în formularea cerinţelor din cadrul aplicaţiei, un limbaj, poate prea tehnic, 

formularul este prea complex. 
• Din anul 2014 aplicăm un proiect la (în jur de) două termene pe an, de fiecare dată cu 

îmbunătăţirea acestora cu feedback-urile primite de la evaluatori şi primim puncte de la 75 
la 40 - Evaluare lipsită de transparenţă, evaluatori subiectivi. 

• Din cauza priorităţii care se acordă instituţiilor publice. 
• Din cauza volumului mare de proiecte depuse a ajuns să fie un concurs de limbă, 

compuneri frumoase mai mult decât un concurs de proiecte care să aibă real impact. Din 
păcate există o sumă de organizaţii care şi-au dezvoltat muşchiul scrierii de proiecte 
frumoase şi nu au capacitate de implementare sau externalizează această parte. Ceea ce 
ajunge să ducă la o calitate slabă a proiectelor implementate. Ajunge să fie o fugă de bife 
după aspectele pe care se dau puncte în funcţie de priorităţi în loc să se puncteze şi 
originalitatea şi inovaţia din unele proiecte propuse. 

• Din observaţiile evaluatorilor am reţinut faptul că se cere o fundamentare 
teoretică/ştiinţifică şi o prezentare a situaţiei existente în ţările partenere -referitoare la 
tema proiectului propus- mai  amănunţită care să ofere garanţia că proiectul răspunde 
unei nevoi concrete. Propunerea noastră avea ca primă activitate tocmai analizarea 
situaţiei din ţările partenere.  

• Din perspectiva celor de mai sus, Erasmus + pare un program ale cărui criterii de selecţie 
şi evaluare sunt mult prea "elitiste" pentru nivelul de resurse pe care le alocă şi pentru 
impactul potenţial al acţiunilor finanţate. 

• Din punctul de vedere al echipei din liceu: Au fost unele neînţelegeri, pe care ni le însușim 
ca erori, cu privire la perioade de activitate, selecţie participanţi, număr cam mare de 
participanţi, un studiu mai puţin interesant al PDI-ului, o corelare mai dificilă obiective, 
activităţi, rezultate etc. 

• Din punctul meu de vedere, însă proiectul nu a fost aprobat din cauză că acoperea în 
cadrul parteneriatului ţări terțe din spaţiul euro-mediteranean, şi în plus acoperea o 
tematică nu foarte populară în Romania, şi anume egalitatea de gen. 

• Domeniul nostru de activitate este de nișă. 
• După ce s-a trecut la schimbarea evaluatorilor cu persoane mai tehnice, care au păstrat 

criterii unitare de scorare, lucrurile s-au clarificat în ceea ce priveşte cerinţele şi au început 
să apara şi rezultatele. 
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• Este o cerinţă foarte extremă ca tu ca OG să asiguri voluntarului tău un program fără 
rutine - Mă întreb oare câte organizaţii pot răspunde acestor așteptări şi criterii??? - pentru 
un voluntar care face 10 luni de stagiu. 

• Este o întrebare la care evaluatorii au oferit răspunsuri diferite, unele contradictorii. Grila 
generală de evaluare permite o marjă de subiectivism semnificativă, fiind înregistrate în 
anii anteriori situaţii în care a fost depusă, la două runde consecutive aceeaşi aplicaţie 
(fără nicio modificare), cu rezultat de respingere la prima şi aprobare la cea de-a doua, cu 
o diferenţă de peste 20 de puncte, ceea ce ridică întrebări cu privire la modul în care este 
înţeleasă şi folosită grila. Deci, motivul asumat poate fi calitatea slabă a propriilor aplicaţii, 
motivul extern poate fi calitatea evaluării, respectiv cadrul de responsabilitate în care 
aceasta este practicată şi girată, în mod critic sau necritic, de AN. 

• Eu personal am învăţat să scriu proiecte participând la toate formările organizate de 
Agenţie şi am considerat 100% relevantă informaţia din acele traing-uri. Am avut însă 
surpriza neplăcută să constat că mi se prezentasera informaţii incomplete sau false şi că 
singurul impact măsurat de formatori după cursuri a fost cantitatea de proiecte depuse, şi 
nu calitatea lor. 

• Evaluare aproximativă. 
• Evaluarea subiectivă. 
• Evaluări contradictorii, informaţii puţine primite din partea AN privind candidatura pentru 

un anumit tip de proiect. 
• Evaluările pentru proiectele ce nu au fost aprobate au fost neconcludente, în urma acestor 

evaluări nu am reuşit să îmbunătăţim procesul de scriere a aplicaţiei motiv pentru care a 
picat şi la următorul termen. Deşi aceeaşi aplicaţie este depusă la termene diferite, 
părerile evaluatorilor sunt confuze şi foarte diferite. 

• Evaluatori care nu înţeleg realităţile locale şi nu înţeleg contextul pentru care a fost scris 
un proiect şi cât de mult muncim cu partenerii. 

• Evaluatorii adesea au o viziune de tip template şi nu surprind carcteristicile şi specificul 
domeniului, bazându-şi evaluarea pe o atitudine de evaluare globală, chiar rigidă uneori. 
Criteriile de evaluare e necesar să ţină cont de temă. Am semnalat acest lucru, pentru că 
se pierde din plus valoarea proiectelor, dacă ele sunt măsurate rigid. Cred că aici ar fi 
nevoie de o deschidere mult mai mare. Am avut acest gen de experienţă cu un proiect 
depus anul trecut pe educaţie incluzivă şi care avea nişte parteneri redutabili, având ca 
subiect Declaraţia de la Salamanca care a schimbat în mod fundamental optica privind 
educaţia copiilor cu dizabilittăţi la nivel mondial, iar ceea ce propuneam noi era o 
radiografie la 20 de ani după declaraţia de la Salamanca, având printre parteneri, chiar 
acea universitatea. Având în vedere că evaluatorul, în opinia mea, nu a înţeles subiectul, 
am primit nişte depunctări irelevante. 

• Evaluatorii candidaturilor au fost foarte subiectivi, și probabil, au legături cu anumite 
organizații, de exemplu, o organizație a avut 4 candidaturi aprobate într-o rundă, ceea ce 
ridică mari semne de întrebare. 

• Evaluatorii nu au înţeles ideea din spatele proiectului, (aici e vina noastră şi vom 
îmbunătăţi) şi nu rezonează cu scopul principal al proiectului. Deşi el vine ca răspuns al 
nevoii organizaţiilor partenere, din feedback-ul primit rezultă că el este considerat o 
oportunitate de turism pe bani europeni. Specificitatea activităţilor (drumeţie pe munte cu 
tot ceea ce implică ea,  căţărare şi tehnici de alpinism, recunoaşterea semnelor din natura 
etc.) îi face pe evaluatori să înţeleagă că acest proiect ar trebui să se adreseze doar 
organizaţiilor care desfăsoară activităţi outdoor în mod frecvent, este total greşit, acele 
organizaţii au cunoştinţele necesare, iar organizaţiile din consorţiul nostru doresc să-şi 
pregătească oamenii astfel ca pe viitor să poată scoate maximul din activităţile 
desfăşurate în aer liber şi să-şi diversifice gama de activităţi cu tinerii pe care le fac în mod 
obişnuit indiferent de natura lor (artă, dezvoltare personală, voluntariat, incluziune socială 
etc.) şi aici considerăm că este vina noastră şi vom argumenta mai bine necesitatea 
proiectului. 

• Evaluatorii nu sunt imparţiali. Criteriile de evaluare nu mi se pare că ar fi fost aplicate 
corect, deoarece în e-mailul de feedback nu au justificat clar care au fost cerinţele pe care 
proiectul meu nu le-a îndeplinit, nici măcar nu au indicat ce punctaje au acordat pentru  
fiecare domeniu de evaluare.  
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• Un punct negativ a fost că nu am inclus voluntari cu oportunităţi reduse - Până acum 
includerea unui astfel de voluntar a însemnat ceva în plus, iar acum se pare că devine 
aproape necesar şi indispensabil să participe un tănăr cu oportunităţi reduse într-un 
proiect SEV. 

• Exemplu de feed-back primit: Nu este prezentată o analiză SWOT de nevoi pe care să fie 
fundamentat proiectul, din care să rezulte punctele tari, slabe, oportunităţile (cu indicarea 
valorii adăugate de proiect prin oportunitatea de derulare în cadrul Erasmus+ faţă de 
initiative locale/naţionale) şi ameninţările. 

• Exigența prea mare și fluctuanţa în funcţie de numărul de proiecte depuse. 
• Exigenţe în evaluarea proiectelor care nu sunt tot timpul transparente sau clare în 

clarificările primite în faza de pregătire a proiectului. 
• Există neconcordanţe între ghid şi ghidul de aplicare, acestea vizează mandat letter, nu au 

fost specificaţii clare. 
• Există păreri divergente pe proiecte cu abordări similare. Proiecte care au fost refăcute la 

punctele slabe, redepuse şi au ajuns ca punctele forte să devine puncte slabe. Cum este 
posibil? 

• Există posibilitatea unor neconcordanţe în ceea ce priveşte relevanţa proiectelor şi ceea 
ce este considerat relevant sau nu de o parte şi de alta a celor ce scriu şi a celor ce 
evaluează.  

• Experienţa irelevantă a organizaţiei partenere în domeniul formării cadrelor didactice. 
• Experiența redusă. 
• Explicaţii insuficiente la anumite capitole ale formularului de candidatură. 
• Faptul că expertiza noastră este în modul italian de scriere a proiectelor, mod ce trebuie 

clar adaptat realităţilor româneşti. 
• Faptul că noi suntem pregătiţi să susținem proiectele. Avem grupuri de tineri cărora să ne 

adresăm. Avem pregătirea necesară. Avem experienţa necesară. Dar nu avem calităţile 
de scriere de proiecte la fel ca cei care au numai această calitate lipsindu-le celelalte 
calităţi enumerate mai sus şi astfel proiectele româneşti ajung să fie privite atât de prost 
cum sunt acum. Poate crearea unei balanţe şi "descoperirea" unor organizaţii capabile şi 
să organizeze proiectele nu numai să le scrie ar trebui creată.  

• Faptul că propunerea de finanţare nu a atins priorităţile naţionale şi faptul că aveam deja 
un proiect similar în desfăşurare. 

• Foarte multă birocraţie, foarte puţină experienţă în a redacta un proiect. 
• Formularele de candidatură sunt foarte stufoase, iar timpul alocat de echipa de proiect 

conceperii şi redactării propunerii de proiect a fost insuficient. 
• Ideile nu au fost suficient de argumentate sau nu răspundeau nevoilor comunităţii. 
• Impact insuficient detaliat. 
• In cazul KA1 - am depus pentru prima dată un proiect, nu am avut experienţă în 

redactarea candidaturii, webinarele vizionate au ajutat doar parţial (explicaţiile sunt clare, 
dar generale). 

• In cazul Parteneriatului strategic pe educaţia adulţilor - am obținut un punctaj foarte bun şi 
evaluări de la evaluatori de asemenea bune, însă bugetul permite finanţarea a puţine 
proiecte. 

• In cazul Parteneriatului strategic pe tineret - punctajul a fost insuficient, probabil instituţia 
aplicantă a avut prea puţină experienţă în domeniul tineretului. 

• In urma răspunsurilor primite, am înţeles că există anumite secţiuni care au fost tratate 
insuficient, însă explicaţiile au fost clare, pertinente şi de ajutor. 

• Incă nu sunt familiarizat cu formatul proiectelor de mobilitate Educaţie şcolară. Personal, 
derulând mai multe proiecte de mobilitate VET, am tendinţa de a avea un punct de vedere 
”VET” per ansamblu, nici măcar unul transversal.... 

• Inexactitatea unor date din formular. 
• Insuficientă aprofundare din partea noastră. 
• Insuficientă argumentare a proiectului din partea noastră. 
• Insuficientă consultare a ghidului ERASMUS+. 
• Insuficientă dezvoltare a aplicaţiilor.  
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• Insuficientă documentare/ informare pentru a răspunde cerinţelor de evaluare. 
• Insuficientă experienţă în scriere de proiecte. 
• Insuficienta mea pregătire în domeniul managementului proiectelor cu finanţare 

europeană. 
• Insuficientă pregătire (în detaliu) a candidaturii, mai ales în ceea ce priveşte ilustrarea 

nevoilor concrete locale / naţionale identificate la nivelul segmentelor educaţionale vizate 
(preşcolar şi primar), corelate cu obiectivele şi rezultatele propuse în candidatură. 

• În anul 2016 am depus două cereri de finanțare: o mobilitate a tinerilor - în care nevoile 
identificate nu au fost formulate într-un mod clar și un proiect strategic care nu a fost scris 
la calitatea la care ne-am propus, motiv pentru care am renunțat la el în perioada de 
verificare a eligibilității.  

• În cazul meu, a fost o întârziere de doar câteva minute în trimiterea pe 31 martie 2016 a 
proiectului condus de mine către Agenția Națională. Proiectul era extrem de interesant și 
antrena 4 țări care toate doreau aprobarea proiectului, care avea o temă foarte nouă, de 
interes, unde au lucrat economiști și profesori de limbi străine. 

• Justificarea respingerii candidaturii trebuia să fie menţionată şi detaliată, pentru a nu se 
mai repeta greşelile respective. 

• KA1 - candidatura nu a surprins beneficiile şcolii ca urmare a derulării unor proiecte 
Comenius şi elementele de continuitate/ noutate în aplicaţia depusă; am propus prea 
multe mobilităţi (aceasta a fost recomandarea formatorului- aprox. 30% din personalul 
didactic); obiectivele nu au fost formulate SMART (conform recomandării formatorului sunt 
suficienţi indicatorii de impact); nu am precizat ce instrument vom utiliza pentru 
monitorizarea mobilităţilor; puţine elemente de impact asupra elevilor. 

• KA1 Cred că nu s-a aprobat din cauză că am ales printre altele un curs în Guadeloupe. 
Aceasta este motivaţia cea mai credibilă din evaluarea primită. 

• KA2 - apreciem că evaluatorii nu au agreat ideea proiectului, că înţelegem diferit ce 
presupune inovarea; feedback-ul oferit deşi este extrem de consistent şi conţine elemente 
edificatoare în eventualitatea în care s-ar îmbunătăţi aplicaţia, este totodată descurajant; 
drept urmare, deşi am alocat resurse importante de timp, energie, informaţie pentru 
fundamentarea şi scrierea acestui proiect, nu suntem motivaţi să reluăm un demers în 
care am crezut, pe care l-am gândit şi argumentat cât am putut de bine şi nu vom mai 
depune acest proiect. 

• KA2 e posibil să nu fi atins o prioritate a anului 2016, era doar între scoli şi nu avea 
Intellectual Output. 

• La candidatura de Mobilitate-Educaţie şcolară nu a fost eligibil  coordonatorul consorţiului. 
• La proiectele de parteneriat ar fi trebuit  să citim mai atent ghidul programului. 
• La proiectul de mobilitate evaluatorii au interpretat eronat unele puncte din formularul de 

candidatura, dovadă a necunoaşterii curriculumului/ aspectelor specifice învăţământului 
profesional. 

• La proiectul de Mobilitate VET nu am corelat bine aspectele vizate în proiect. 
• Limbajul pe care-l folosim noi în aplicaţie nu este probabil cel aşteptat de evaluatori. Mi se 

pare că trebuie să ne însuşim un limbaj specific Erasmus pentru a fi convingători că ceea 
ce vrem să facem se aliniază cu obiectivele Erasmus. 

• Lipsa argumentărilor convingătoare referitoare la nevoia stabilită și a celorlalte etape.  
• Lipsa atenţiei la completarea formularelor, insuficientă studiere a Ghidului candidatului, 

faptul că un proiect a fost depus de coordonatorul turc în Turcia sunt principalele cauze 
pentru care proiectele nu au fost aprobate. Şi, desigur, deşi am obţinut un punctaj bun, 
fondurile insuficiente ale Finanţatorului. 

• Lipsa coerenţei proiectului. 
• Lipsa corelării între numărul de mobilități și nevoile identificate etc. 
• Lipsa de ajutor din partea formatorilor Agenției Naționale. 
• Lipsa de atenţie în elaborarea candidaturii; evaluări superficiale. 
• Lipsa de coeziune a echipei de proiect. 
• Lipsa de concretețe în prezentarea unor etape. 
• Lipsa de experienţa în programul Erasmus+, slabă informare din partea Inspectoratului 

Şcolar. 
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• Lipsa de experienţă în scrierea proiectului, lipsa de suport şi informare. Se spune că există 
ghidul, dar este alcătuit de aşa manieră, încât nu înţelegi exact ce vor cei de la agenţie. 
Am avut posibilitatea să participăm la cursuri în Spania, am avut indicaţii concrete de la 
partenerii noştri privind scrierea proiectului, pe care le-am urmat întocmai dar se pare că 
au fost foarte bune pentru alte ţării care au primit aprobare, dar nu şi pentru  Romania! 

• Lipsa de implicare a partenerilor în expunerea judicioasă a nevoilor fiecăruia. 
• Lipsa de informații cu privire la etapele de întocmire a proiectelor și accesul greoi la 

obținerea de ajutor din partea Agenției.  
• Lipsa informaţiilor. Anul trecut am depus două candidaturi la două termene diferite. 

Singurul feedback la care m-am raportat a fost raportul de evaluare, care mi-a fost de un 
real folos. Am avut, totuşi, multe neclarităţi pe care nu am avut cu cine să le discut. M-am 
bazat doar pe experienţa mea anterioară.  

• Lipsa unei echipe active care să conceapă proiectul; poate nu am găsit mijloacele cele 
mai potrivite pentru nevoia găsită. 

• Lipsa unor evaluatori bine pregătiţi şi motivaţi. 
• M-am întrebat multă vreme de ce proiectele nu au avut câştig de cauză şi în şcolile 

noastre...şi în ţara noastră...  
• Mi-au fost oferite explicaţii, dar nu am fost capabil să descifrez prea bine mesajul. 
• Multe candidaturi, bani puţini pentru proiecte E+ în Romania, suma mare pentru fiecare 

proiect aprobat. 
• Multiple. Neatenţie în scrierea candidaturii, argumentare insuficientă în anumite aspecte 

cheie, deşi în fapt ele chiar existau (datorită neacceptării acestei candidaturi, unul dintre 
parteneriatele noastre s-a pierdut), lipsa unor mențiuni în aplicaţie. Probabil că rezultatul 
final ţine şi de interpretarea evaluatorului faţă de subiectul propus, Poate că există o 
anumită doză de subiectivism în abordarea unor subiecte de genul "educaţie sexuală", 
sau poate că se accentuează ceva mai mult componenta tehnică a candidaturii, în 
detrimentul analizei oportunităţii.  

• Mulțumesc pentru oportunitatea de a da un feedback agenţiei naţionale! Consider că 
evaluarea aplicaţiilor noastre s-a făcut în detrimentul unei organizaţii noi, care neavând în 
spate o întreagă experienţă a aplicaţiilor (dar având personal cu experienţă) a fost deja 
desconsiderată fiind mult mai riguros criticate rubricile aplicaţiei în comparaţie cu alte 
organizaţii cu experienţă. Deşi multe dintre organizaţiile vechi în domeniul Erasmus + scriu 
foarte multe proiecte de nota 10 şi toate sunt acceptate, ceea ce se întamplă de fapt pe 
teren lasă de dorit! Consider că agenţia naţională de multe ori nu-şi mai atinge scopul 
pentru care a fost înfiinţată. Cred că este nevoie de acordarea unor şanse şi începătorilor 
în domeniu, care pot aduce mult mai multă diversitate şi contribuţie de calitate pentru 
beneficiarii proiectelor şi nu doar celor care sunt "guru" în domeniu şi pentru ei toată 
activitatea Erasmus + este o afacere. Este păcat că s-a creat o "mafie" din acest domeniu 
care şi mai mult, este mereu alimentată. Pentru mai multe detalii despre opinia mea mă 
puteți contacta oricând pe adresa de mail la care ați trimis şi chestionarul. (N.B.: În 
fiecare an, un procent mai mare de 60% dintre proiectele aprobate este reprezentat 
de organizații care nu au mai derulat proiecte) 

• Munca în echipă a fost destul de solicitantă. Este greu să realizezi un asemenea proiect 
împreună cu colegi care nu locuiesc în aceeaşi localitate şi au programe diferite. Ar fi mai 
simplu dacă s-ar putea realiza de către unul sau doi profesori. 

• Neatenţia noastră-depăşirea termenului limită. 
• Neatenție personală pentru unele puncte din aplicaţie, dar şi subestimarea evidentă din 

partea evaluatorilor. Prezentarea necesităţii derulării proiectului a fost nu clară, grosolan 
de clară, probabil trebuia o prezentare mai alambicată... Totuşi greşelile principale sunt 
strict ale mele .  

• Necorelarea conţinutului cu bugetul. 
• Nevoile copiilor cu cerințe educaționale speciale. 
• NIMENI nu VREA să ne explice PUNCTUAL ce trebuie scris într-o aplicaţie pentru a primi 

punctaj mare. Am fost la diverse seminarii organizate de Agenţie şi NICIODATA nu se 
spune ceva CONCRET!!! mereu se vorbeşte la modul general, parcă am citi ghidul.... deci 
motivele pentru care  am fost respinşi sunt clar incompabilitatea dintre ce scriem noi şi ce 
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ar dori evalutorul să fie scris, pentru că în mare ideea unui proiect e destul de clară... 
(N.B.: Ghidul de scriere a proiectului este foarte concret.) 

• Nivel relativ scăzut de colaborare între parteneri în etapa de concepţie a propunerii de 
proiect. Experienţa insuficientă în scrierea formularelor de candidatură  şi faptul că nu am 
solicitat informaţii suplimentare/consultanţă, respectiv nu am participat la activităţi de 
formare organizate de Agenţia Naţională, pentru redactarea unor candidaturi de succes. 

• Nivelul ridicat de aşteptări. Recomandările contradictorii ale evaluatorilor. Niciun membru 
din ONG nu a colaborat cu AN. 

• Nivelul scăzut al limbii cerute. 
• Nu a fost  clar  evidenţiată  relaţia  dintre  nevoile  identificate  la  nivel  local  şi  

componentele de dialog structurat şi promovarea unor măsuri în cadrul politicilor de 
tineret, definitorii pentru acţiune.   

• Nu a fost clar din feed back-ul obţinut. Toate observaţiile până la urmă vizau forma şi nu 
abordarea în sine, fondul aplicaţiei. 

• Nu a fost conformă regulilor din ghidul programului. Am aflat ulterior după un curs de 
formare AN că ar fi trebuit  elaborat alfel. 

• Nu a fost suficient de bună aplicaţia de această dată. Am aplicat şi câştigat la alte agenţii 
naţionale, dar în România e mult prea mare concurenţa. 

• Nu a fost suficient de explicită în unele părţi ale formularului. Nu am oferit datele necesare 
despre furnizorul de formare. 

• Nu am aplicat la tipul de program ideal pentru proiectul nostru şi nu avem expertiza în 
domeniul ERASMUS. 

• Nu am avut suficiente argumente legate de faptul că proiectul meu poate rezolva o 
problemă reală prin metoda propusă de mine. 

• Nu am fost suficient de explicită asupra nevoilor de formare ale dascălilor și asupra 
modului de evaluare a rezultatelor proiectului . 

• Nu am menționat rezultate efective ale proiectului și nici nu le-am valorizat corespunzător.  
• Nu am precizat foarte clar programul cursurilor şi am stabilit prea multe mobilităţi în 

conformitate cu nevoile. 
• Nu am putut bifa / alege o opţiune în formularul online şi am trimis aşa candidatura.... Care 

a fost declarata neeligibilă :( 
• Nu am reuşit să expunem ideea în cele mai amănunţite detalii, informaţiile oferite au fost 

insuficiente. 
• Nu am sunat pentru a nu deranja, am scris un proiect pe care îl gândeam de ceva vreme 

şi neştiind anumite chichiţe, habar nu am ce am greşit pentru că nu mi s-a explicat. 
• Nu au înţeles importanţa temei şi nevoia imperioasă a studenţilor pentru dezvoltarea 

gândirii critice. 
• Nu a fost suficient de bună. Cu toate acestea, în urma primirii feed-back-ului, nu pot să nu 

remarc şi stupiditatea unora dintre evaluatori (gen scăderea punctajului deoarece 
"proiectul nu prevede produse intelectuale" în condiţiile în care fusese CLAR că proiectul 
este de "schimb de bune practici" şi bifat "fără produse intelectuale" - şi în care Agenţia 
chiar recomanda că, la sume mici, să ne orientăm mai degrabă spre acest tip de proiecte - 
precum şi alte observaţii stupide)! Repet: probabil candidatura nu a fost suficient de bună 
şi probabil punctajul oricum nu ar fi fost suficient, asta însă nu scuză stupiditatea 
evaluatorilor sau, poate, reaua-credință a lor! 

• Nu pot găsi nicio explicație. Probabil este important să fie cât mai succint completată   
aplicația. Contează și subiectivitatea evaluatorului. 

• Nu pot încă preciza. Am avut proiect Erasmus+ KA2 în care evaluările celor 2 evaluatori 
erau în totală contradicţie la acelaşi subpunct sau punct evaluat. Cred că am avut ceva 
probleme la realizarea acelui grafic al activităţilor şi ceva neclarităţi legate de completarea 
formularului. Rămân însă perseverentă cu speranţa că voi participa curând la un astfel de 
seminar pentru Erasmus+KA1 şi KA2 în primul rând, dar şi pentru alte tipuri de proiecte. 

• Nu ştiu exact, deşi am vizualizat de mai multe ori materialele de pe site şi am încercat să 
ţin cont de ce se preciza acolo, poate undeva nu am făcut ce trebuie, sau poate şi 
evaluarea este, uneori, subiectivă. 

• Numărul mic de proiecte finanţate; ghidul încâlcit şi neclar, care a dus la confuzii în 
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propunere (probabil); propunerea a fost apreciată ca mediocră de către cei care au 
analizat-o. Sunt aproape sigur că acelaşi proiect ar fi fost aprobat de exemplu în 
Germania. 

• O anumită distribuţie geografică a candidaturilor aprobate, din care a lipsit regiunea în 
care se află instituţia mea. (N.B.: Nu există priorități geografice în selecție.) 

• O bifă greşită. 
• Oferta scăzută de parteneri care oferă formare pentru învăţământul preşcolar (partenerii 

care au oferte publicate pe diverse site-uri au răspuns foarte greu la solicitările noastre 
ceea ce a întârziat scrierea proiectului). 

• ONG-urile și alte instituții se pare că au prioritate înaintea  instituțiilor de învățământ. 
• Pentru că suntem SRL. 
• Pentru că limbajul e foarte complicat și pentru că sunt apreciate școlile din mediul rural și 

școlile tehnice. Chiar dacă în timp, impactul asupra acestor şcoli este minor. 
• Pentru K1 SEV încă aşteptăm feed-back-ul de la evaluatori, pentru K3 chiar nu ne-am 

lămurit. Deşi am redepus candidatura de 3 ori, de fiecare dată refăcând după sugestiile 
evaluatorilor şi cerând suport în îmbunătăţirea candidaturii de la AN, următorii evaluatori 
considerau că altele sunt punctele minus. Nu am primit nicio evaluare relativ similară cu 
cea precedentă, proiectul luând punctaj din ce în ce mai mic la fiecare redepunere. La fel 
s-a întâmplat şi la K2, diferenţa de punctaj între prima depunere şi candidatura refăcută şi 
redepusă ulterior fiind de 23 puncte în minus. 

• Pentru mediul penitenciar este neclar rolul angajaţilor ca educatori de adulţi. 
• Poate, insuficientă justificare a necesității proiectului. 
• Prea mulți candidați în România, sau fonduri prea puține. Oricum ar fi, te poți trezi cu un 

răspuns negativ, indiferent cât de bună e aplicația. Mi s-a întâmplat în Comenius, când am 
depus o aplicație, ea s-a aprobat, dar nu și pentru România, iar proiectul s-a ținut undeva 
prin Europa, lipsit de entuziasm. Mi s-a întâmplat și în Erasmus+, de mai multe ori, și în 
KA1 și în KA2. 

• Pregătirea slabă al aplicaţiilor depuse şi lipsa de experienţa în scrierea de astfel de 
aplicaţii. 

• Prezentarea mai succintă a activităţilor, care urmau să fie întreprinse. 
• Probabil că schimbându-se în fiecare an evaluatorii, punctele lor de vedere sunt diferite . 

Sau poate nu au văzut totul.... 
• Probabil existenţa doar  unui curs de formare în formular. 
• Probabil grila, acelaşi proiect a avut punctaj diferit, din ce în ce mai mic de la o 

candidatură la alta. 
• Probabil nu a fost suficient de bine elaborată, buget greşit, date incomplete...nu ştiu exact, 

nu am primit un feedback şi sincer, văzând cât de puţini au avut câştig de cauză, am dat 
un pas înapoi. 

• Probabil nu am știut să gândim așa cum vrea evaluatorul, sau poate chiar nu merităm să 
primim finanțare! 

• Probabil s-a considerat că informaţiile furnizate, referitoare la proiect, nu au fost suficiente. 
• Problematica identificată de şcoală este importantă însă nu este o prioritate pentru 

mobilităţi aferente domeniului VET, în forma propusă. 
• Proiectele elaborate nu au fost complete, echipa de proiect nu a fost pregătită suficient. 

Informaţiile furnizate de formatorul ANCPDEFP în cadrul cursului de formare nu au fost 
complete. Materialele informative au fost poate insuficiente. 

• Proiectul depus a obținut 64 de puncte - ultimul proiect aprobat a avut 65 puncte 
• Proiectul depus a semănat foarte mult cu proiectul care se afla deja în derulare la şcoala 

noastră. 
• Proiectul nu a avut coerenţă şi claritate deoarece nu am înţeles/cunoscut pe deplin 

modalitatea de a concepe şi redactare a unui astfel de proiect. 
• Proiectul nu a întrunit suficiente puncte pentru a intra în fondurile aprobate. Trebuie să 

continui să studiez priorităţile şi alte condiţii pentru a avea o evaluare bună. 
• Proiectul nu aducea suficiente elemente de noutate față de proiectul pe care îl aveam deja 

în derulare. 
• Propunerea a fost slabă sub aspectul relevanței, nu am descris suficient nevoile. 
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• Propunerea de proiect nu a fost suficient de bine scrisă, iar aplicaţia unei universităţi 
pentru domeniul Educaţie şcolară nu cred că este cea mai bună opţiune. O parte dintre 
explicaţiile evaluatorilor a fost pertinentă, o altă parte nu mi s-a părut justificată. 

• Propunerea explică mai mult beneficile generale ale respectării prevederilor legale de 
securitate şi sănătate în muncă şi nu identifică probleme concrete la nivelul şcolii. 

• Propunerea noastră nu sprijinea în mod direct prioritatea Acțiunii 2 - Parteneriat strategic, 
Domeniul VET.  

• Punctaj insuficient. Nu am fost suficient de atenți și nu am avut mai multe date despre 
parteneri, sau mai corect, nu le-am cerut noi mai multe date. Au mai fost şi unele 
neconcordanțe, din vina noastră, evident. Dar și unele greșeli. 

• Puncte slabe ale cererii de finanțare; neluarea în considerare a documentelor 
suplimentare ataşate candidaturii; variabilitatea aprecierii criteriilor de evaluare de către 
experții evaluatori. 

• Redactarea atentă și motivarea nevoilor reală a profesorilor dar și a instituţiei 
• Rezultatul a fost "respins calitate". aş vrea să primim, fiecare candidat respins, un 

feedback cu ce nu am facut bine să ştim ce să evitam data viitoare. Participarea la 
seminarele din ţară este iaraşi condiţionată de nişte candidaturi stufoase şi cei care află 
cam târziu şi trebuie să le completeze repede, nici nu au timp să o facă. De ce nu faceţi 
nişte cursuri online cu participare gratis???   

• S-a realizat o corelare slabă atât între planul intern de dezvoltare al unităţii și planul 
european de dezvoltare cât și cu nevoile personale de formare. 

• S-au depus 3 candidaturi pe şcoală. 
• Şcoala din care provin nu face parte din eşalonul de priorităţi, este o şcoală cotată ca 

foarte bună. Am candidat din necesitatea externalizării ofertei educaţionale a şcolii, pentru 
o deschidere europeană meritată a unor elevi buni şi a unor cadre didactice care nu mai 
parcurseseră etapele unui proiect Erasmus+. 

• Scrisorile evaluatorilor - nerelevante - în urma modificărilor propuse de evaluatori, 
punctajele au fost chiar mai mici. 

• Sincer:  de 7 ani lucrez în domeniu, şi am observat că evaluatorii sunt subiectivi, au păreri 
contradictorii. Poate că sunt foarte multe candidaturi şi  aşteptările au devenit din ce în ce 
mai mari. 

• Sistemul: Sunt instituții cărora li se aprobă și 7-10 proiecte, iar altora niciunul. Un sistem 
care ar echilibra lucrurile ar fi de preferat. 
(N.B.: Comisia Europeană nu permite introducerea unor restricții administrative.) 

• Spre deosebire de alte finanţări, sentimentul este că la Erasmus+, criteriile de selecţie/ 
evaluare nu sunt foarte clare, iar evaluările sunt profund subiective. Mai mult, pare că 
evaluatorii judecă aplicaţiile mai degrabă în spiritul call-urilor de cercetare, decât al celor 
care îşi propun să testeze/dezvolte servicii sau intervenţii în sfera educaţiei. Nu ar fi nici o 
problemă, dacă ghidurile ar conţine explicit aceste aşteptări, cum ar fi: ca aplicaţia trebuie 
să conţină referinţe bibliografice la zi; că metodologia activităţilor trebuie dezvoltată până 
la cele mai mici detalii, chiar operaţionale (exemplu: nu doar să spun că voi măsura 
satisfacţia beneficiarilor printr-un studiu cantitativ, ci să descriu în detaliu metodologia şi 
instrumentul de colectare a datelor, lucru pe care în mod obişnuit îl fac în timpul 
implementarii proiectului). 

• Structura parteneriatului. 
• Sunt aspecte cu care nu suntem de acord cu privire la selecţia participanţilor (nu sunt 

selectaţi participanţii după cunoştinţele lor de limbă cum s-a specificat, s-a indus ideea că 
liceul nu ar avea Internet şi sală de calculatoare, ci se referă la inexistenţa Internetului prin 
radio pentru a fi facil profesorilor şi elevilor în ora de curs. Nu s-a cerut sprijin financiar, 
deşi evaluatorul spune că a fost calculat greşit etc.). S-a insistat foarte mult pe selecția 
neetica a participanţilor, dar au mai fost aspecte pe care nu le-a observat. Taxa de curs 
este specificată pe site-ul agenţiei dvs etc. Evident nu credem că se ajungea la un punctaj 
corespunzător însă într-o depunctare ...credem!   

• Sunt foarte greu de întrunit toate criteriile necesare pentru evaluare. 
• Sustenabilitatea nu a fost argumentată suficient . 
• Tema a fost una original.  
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• Termenii greu de înţeles în care cer să fie formulate toate răspunsurile, astfel că tot cei cu 
experienţă iau finanţare, iar cei care nu sunt obisnuiţi să se exprime cu acei termeni 
complicați, tot pe lângă rămân...nu e corect. Ar trebui limitat numărul de proiecte aprobate 
într-o instituţie...nu știu 3 proiecte în 5 ani maxim; să mai aibă şi alții şanse! 

• Timp insuficient alocat formularului de candidatură, feedback-ul primit care avea informaţii 
contradictorii pe acelaşi subiect.  

• Toate problemele apar din cauza neconcordanței dintre Nevoi - Scop - Obiective -Rezultate. 
• Trăiesc cu impresia că există niște subtilități care sunt urmărite de către evaluatori, dar pe 

care eu nu am reușit să le deprind încă. Pare că este necesar să ai competențe evoluate 
de project managament, ca să faci o aplicație de succes în ziua de azi. Noi suntem totuși 
profesori. Înainte era suficient să pui mult suflet, acum vor și mintea și sufletul din tine și 
bani, căci e clar că nu ajung.    

• Trebuia să acord mai multă atenţie în alegerea grupului ţintă și trebuia să implic mai mulți 
colegi în scrierea proiectului. 

• Un proiect poate fi în același timp aprobat sau respins depinzând cum este interpretată 
metodologia. 

• Una dintre cauzele  pentru care candidatura pentru un proiect de mobilitate, în domeniul 
școlar, nu a fost aprobată, este alegerea greșită a unor cursuri care nu corespundeau 
analizei de nevoi a școlii. 

Majoritatea respondenţilor care au/au avut proiecte Erasmus+ în implementare consideră că 

aceste proiecte aduc/au adus o valoarea adăugată considerabilă în dezvoltarea dimensiunii 

europene a instituţiilor beneficiare, fapt ce reiese clar din răspunsurile date de 1464 

persoane la întrebarea: 

Care consideraţi că este valoarea adăugată adusă de proiectul/proiectele Erasmus+ în 
implementare/finalizate în dezvoltarea dimensiunii europene a instituţiei beneficiare? 

Aceste răspunsuri pun în evidenţă faptul că beneficiarii de proiecte Erasmus+, văd în acest 

program un răspuns relevant la politicile europene în domeniul Educaţiei, formării şi 

tineretului. Răspunsurile date sunt: 

• O creştere de 15-20 % a calităţii în pregătirea profesională a elevilor care au participat la 
stagiul de practică în Italia. O documentare faţă de condiţiile de lucru în alte ţări europene, 
pentru participanţi. O informare utilă şi pentru colegii care nu au fost incluşi în stagiile de 
practică implementate. 

• Abordarea atitudinilor tolerante și adoptarea caracterului multicultural. 
• Interacţiune interculturală şi cooperare crescută între tinerii din mediul rural şi urban, creşterea 

participării  tinerilor şi a cetăţenilor la viaţa societăţii pe diverse planuri: civic, cultural, 
educaţional, imaginea  organizaţiilor partenere va fi promovată în comunităţile lor. 

• Prin participare activă la două proiecte Erasmus+, instituţia noastră a devenit mult mai 
deschisă, a realizat parteneriate educaţionale noi, cadrele didactice au început să se implice 
mai activ în urmărirea şi realizarea de proiecte internaţionale/europene. 

• Acesta a avut un mare impact asupra instituției noastre - Școala, S-a putut  realiza un 
proiect european la care altfel nu ar fi avut acces. Astfel a ajutat școala să atingă un statut 
mai înalt. De asemenea, a crescut interesul elevilor în studierea limbilor străine. Lucrând la 
proiect, personalul proiectului a decis să îmbunătățească calitatea predării și învățării. A fost 
posibil să facem programele curriculare școlare mai interesante și în acest fel elevii 
nemotivați, cărora le-a fost mai greu să se angajeze în activități școlare obișnuite, au 
participat activ la activitățile proiectului. Cooperând cu cadre didactice din alte țări, 
personalul didactic a putut achiziționa idei de predare și abordare variate și proaspete. 

• Colaborare cu firme din Spania, dezvoltarea şi realizarea calitativă, la nivel european a 
competenţelor profesionale, cunoaşterea a 3 limbi străine, integrarea în cultura şi arta 
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europeană.  
• Corelarea ofertei educaţionale a şcolii cu cerinţele mediului socio-economic, compatibilizarea 

conţinuturilor propuse de instituţia noastră cu cerinţele pieţii muncii europene, dezvoltarea 
interesului elevilor pentru îmbunătăţirea competenţelor lingvistice şi IT care să le permită să 
studieze şi să lucreze în străinătate. Acest proiect a reprezentat oportunitatea ideală pentru elevii 
noștri, care au experimentat lucrul în firme specializate și a facilitat experiențe internaționale de 
succes. Totodată a deschis calea pentru oportunități de intership, studiu sau chiar joburi în afara 
granițelor, după finalizarea studiilor liceale în România. 

• Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ prin cooperare transnaţională. Diversificarea 
metodelor de predare-învăţare prin cunoaşterea unui alt sistem educaţional. Creşterea 
interesului elevilor şi cadrelor didactice pentru învăţarea limbilor străine. Promovarea 
conştiinţei interculturale. 

• Creşterea competitivităţii absolvenţilor; Conştientizarea elevilor asupra capacităţii de 
integrare pe diferite pieţe ale muncii din Europa. 

• Cunoaşterea unor sisteme educaţionale noi; Dezvoltarea competenţelor lingvistice; Noi 
parteneriate; Metode şi tehnici noi de predare – învăţare - evaluare. 

• Deschiderea spre alte culturi, deschidere care deschide mințile. Descoperirea că se poate 
face și altfel educația, care ajută la redimensionarea propriilor percepții despre sistemul de 
învățământ românesc. Descoperirea unor oportunități de colaborare internațională pentru 
școală. Prospețimea și entuziasmul adus în școală.   

• Dezvoltare personală, profesională şi socială prin dezvoltarea de competenţe (cunoştinţe, 
abilităţi, atitudini) într-un context internaţional. 

• Dezvoltarea capacității de comunicare și adaptare. Promovarea standardelor europene. 
• Dezvoltarea colaborării între furnizorii de educaţie sau factorii implicaţi în educaţie şi 

formare. Împărtăşirea viziunilor educaţionale la nivel european. Asigurarea condiţiiilor pentru 
elevi şi tineri de a se integra optim într-o piaţă a muncii europeană, cu şanse egale. 

• Dezvoltarea competenţelor de comunicare în limbi străine; Schimb de experienţă şi bune 
practici cu instituţii similare din Europa; Dezvoltarea spiritului de respect faţă de valorile 
europene prin încurajarea dialogului intercultural; Promovarea inovaţiei în ceea ce priveşte 
metodele pedagogice, în context european. 

• Dezvoltarea competențelor antreprenoriale în scopul facilitării absorbției pe piața muncii a 
absolvenților școlii noastre; Îmbunătățirea calității serviciilor de educație și formare; 
Cooperarea între instituții din țările participante la programul Erasmus+. 

• Dezvoltarea profesională direct la locul de muncă, în cadrul organizaţiilor de stagiu. 
• Diversificarea abordărilor pedagogice şi a deprinderilor de lucru cu elevii; Creşterea prestigiului 

şcolii pe piaţa educaţională; Creşterea numărului de participanţi la experienţe de mobilitate sau 
de parteneriat internaţional; Diversificarea competenţelor şi deprinderilor de lucru. 

• Interesul crescut pentru stagiile de pregătire practică; Conştientizarea importanţei stagiilor 
de pregătire practică pe piaţa muncii; Îmbunătățirea performanței de lucru a participantului la 
astfel de proiecte; Motivaţia şi disponibilitatea de a reacționa pozitiv la schimbare; Asumarea 
unor valori democratice şi atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalți;  

• Foarte mare deschidere către înţelegerea globală a sistemelor, a politicilor şi a practicilor 
educaţionale europene; Oportunităţi variate şi valoroase pentru îmbunătăţirea managementului 
instituțional (observarea directă şi schimbul de bune practici au oferit idei/soluţii pentru 
schimbarea/re-gândirea managementului, pentru crearea unei politici a şcolii privind învăţarea 
digitală, implicarea părinților în viaţa şcolii, formarea profesională,  transformarea mediului fizic 
școlar); Creşterea calității şi a atractivităţii educaţiei oferite de școală, prin adaptarea şi aplicarea 
la clasă şi în activităţi extrașcolare a celor învăţate la cursuri, de către cadrele didactice 
beneficiare; Crearea de rețele de comunicare şi colaborare cu școli şi cadre didactice din 
Europa. 
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• Îmbunătăţirea calităţii orelor şi a procesului didactic în general, îmbunătăţirea competenţelor 
elevilor de la clasele cu profil bilingv; Identificarea de noi parteneri, realizarea de noi parteneriate, 
mărirea volumului de schimburi cultural-educative europene, identificarea de noi modalităţi de 
cooperare în instituţie pentru noi oportunităţi de învăţare-evaluare; Ameliorarea ofertei 
instituţionale prin cursuri inovatoare; Consacrarea ethosului instituţional, ameliorarea 
schimburilor intelectuale, conştientizarea-asimilarea de noi valori, facilitate în abordarea cadrului 
de învăţare non-formal, a învăţării perpetue, a responsabilizării, a pluralităţii de competenţe;  
Reformularea misiunii, ameliorarea viziunii şcolii în contextul planului de internaţionalizare, 
îmbunătăţirea colaborării europene, intensificarea legăturilor externe, mărirea numărului de 
proiecte strategice. Ameliorarea imaginii instituţiei pe plan local-naţional-european, consacrarea 
ca instituţie-resursă, pilot pentru inovarea claselor cu profil bilingv. 

• Mai mare deschidere a cadrelor didactice spre nou, spre promovarea interculturalității, spre 
abordarea procesului intructiv-educativ dintr-o perspectivă nouă. 

• O conștientizare mai clară a valorilor europene; Familiarizarea cu patrimoniul cultural 
european; Deschiderea către experienţa partenerilor europeni. 

• Proiectul derulat de şcoala noastră are ca scop îmbunătățirea calității și consolidarea 
dimensiunii europene în educație, încurajarea învățării limbilor străine și a cooperării 
transnaționale între școli, promovarea conștiinței interculturale și a inovației în ceea ce 
privește metodele pedagogice și tehnicile infornaționale. În cadrul activităţilor derulate 
pentru proiect au avut loc schimburi de experienţă şi bune practici cu profesori şi elevi din 
străinătate, activităţi ce au îmbunătăţit procesul educativ prin transmiterea de informaţii cu 
caracter interdisciplinar, au crescut încrederea elevilor şi capacitatea acestora de 
autoevaluare. Totodată a crescut prestigiul şcolii, aceasta fiind promovată la nivel naţional şi 
internaţional. Proiectul a dus la promovarea valorilor europene şi la dezvoltarea la elevi a 
unei identități europene: lupta împotriva discriminării, a rasismului. La finalul proiectului 
elevii vor fi capabili să completeze primul CV Europass şi îi va ajuta să își aleagă domeniul 
pe care îl doresc în continuarea studiilor gimnaziale. În felul acesta şcoala își corelează în 
permanență interesele şi obiectivele cu aşteptările beneficiarilor şi a comunității. 

• Utilizarea dispozitivelor media în educaţie formală şi non-formală. 
• Creşterea calităţii  în educaţie şi formare profesională iniţială şi continuă la nivelul standardelor 

de calitate europene;  
• Vizibilitatea unității de învăţământ la nivelurile: local, regional şi naţional.  Creşterea atractivităţii 

unității de învăţământ la nivel local pentru factorii interesați (elevi, părinți şi reprezentanții 
comunității locale).  Creşterea interesului elevilor pentru învăţarea de limbi străine. Dezvoltarea 
de parteneriate cu școli/instituţii sau organizaţii de formare profesională din Europa.  

• 11 profesori formați la 4 cursuri în străinătate care folosesc/vor folosi la orele de curs 
metodele şi tehnicile achiziționate la aceste cursuri. 

• A ajutat instituţia, elevii şi profesorii în moduri extrem de diferite dar, în sumă, toate proiectele au 
contribuit la creşterea calității actului educaţional şi la îmbunătăţirea imaginii instituţiei. 

• A contribuit la consolidarea imaginii pozitive a şcolii şi a sporit încrederea comunității locale 
în oferta educaţională. A contribuit la dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii. 

• A contribuit la creşterea dimensiunii europene a Liceului Teoretic Teglas Gabor, Deva prin 
formarea unui comportament de cetățean european activ şi responsabil prin promovarea 
valorilor Uniunii Europene. S-au dezvoltat relații internaţionale între instituţiile  partenere şi 
elevii, respectiv profesorii şcolii noastre, care şi în prezent există şi se şi colaborează, se 
continuă un viitor proiect cu acei parteneri, renumele internaţional al şcolii a crescut datorită 
articolelor de ziare, elevii noştri au primit oferte de studii şi de muncă la parteneri, s-a 
dezvoltat capacitatea organizațională în contextul cooperarii europene şi internaţionale. 

• A crescut în mod eficient prestigiul instituţiei, totodată au fost implementate metode noi de 
predare şi învăţare ceea ce a contribuit la eficiența actului educaţional. Fiind primul proiect 
implementat, instituţia vrea să mai participe la diferite proiecte şi în viitor. 

• A deschis drumul către o mai bună înţelegere a situației economice actuale astfel încât să ne 
formăm elevii mai bine pentru o viitoare integrare pe piaţa muncii naţională şi internaţională. 

• A deschis minți. 
• A fost îmbunătăţită calitatea educaţiei din instituţia beneficiară prin accesul la alte metode de 

predare învăţare. 
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• A reprezentat o mobilizare a întregii comunități locale atât școlare cât și administrative 
pentru atingerea obiectivelor proiectului. Au fost îmbunătățite abilitățile lingvistice și 
organizatorice ale membrilor echipei de proiect precum și ale beneficiarilor finali, elevii.  

• A schimbat un pic atitudinea cadrelor didactice faţă de elevi prin acordarea unei atenții mai 
mari elevilor cu dificultăţi de învăţare. 

• A sporit prestigiul şcolii, interesul elevilor şi profesorilor pentru participarea la programe 
europene de formare. 

• Accentuarea proceselor de internaţionalizare şi armonizarea curriculei de învăţământ. 
• Accesul cadrelor didactice la cursurile organizate în alte state europene, familiarizându-se astfel cu 

viziunea europeană asupra educaţiei, exemple de bună practică din alte sisteme educaţionale. 
• Accesul pe piaţa muncii, dezvoltarea unor competențe cheie la nivel european, validarea 

europeană a competenţelor, cunoştinţelor, abilităţilor participanţilor la mobilitate. 
• Această cooperare internațională, care implică aducerea laolaltă a oamenilor din medii 

sociale diferite, va ajuta la creșterea sentimentului de apartenență la o comunitate 
europeană unită, îmbunătățind competențe cheie precum: competențe TIC, abilități de 
comunicare, lucru în echipă, dialog intercultural, acceptare socială, toleranță și dezvoltarea 
spiritului creativ și inovator. De asemenea, interacțiunea directă cu școlile și politicile 
europene va oferi cadrelor posibilitatea de a explora noi metode de predare, în conformitate 
cu standardele europene. Accentuarea valorilor fundamentale ale societății actuale: 
toleranța, respectul, empatia, coexistența, reducerea rasismului, reducerea discriminării 
persoanelor cu handicap, reducerea excluderii din medii sociale diferite.   

• Acest proces permite producerea unor modificări structurale şi funcționale ale sistemului 
educaţional prin diferitele tipuri de proiecte aprobate; având efecte pozitive asupra tuturor 
participanţilor. 

• Aceste proiecte aduc schimbări pozitive evidente în modul de a gândi, a relaționa şi munci la 
școală. 

• Aceste proiecte au un rol major în dezvoltarea dimensiunii europene a instituţiilor aplicante. 
Practic este singura şansă de afirmare a acestor instituţii pe plan european şi de a colabora 
cu alte instituţii de profil din spațiul european. 

• Aceste proiecte contribuie foarte mult la dezvoltarea generală a organizației, sprijină 
deschiderea acesteia şi accesul la informaţii şi know-how din alte țări şi asigură fonduri 
necesare pentru implementarea unor idei ale voluntarilor, idei pentru care obținerea de 
fonduri dintr-o altă sursă (autorități, companii, etc) ar fi extrem de dificilă. 

• Aceste proiecte oferă posibilitatea organizațiilor implicate să lucreze la nivel transnațional, 
împărtășind și confruntând idei, practici sau metode de lucru, prin schimbul de bune practici, 
având oportunităţi diverse pentru deschidere europeană şi producând de asemenea 
rezultate tangibile. 

• Activităţi vizând evoluția democrației până la modelul norvegian cu studii de caz pe valorile 
democrației autentice practicate în Norvegia şi punerea în practică a conceptului de 
antreprenoriat cu studii de caz pe exemple din activitatea economică reală din Polonia. Activităţi 
interculturale, schimb de experienţă didactică. Schimb de experiență privind metode și 
instrumente didactico- pedagogice, acumularea de valoare științifică pe domeniile alese prin 
tematica proiectului. Capacitate de gestiune a informației europene, interculturale, dimensiune 
europeană a actului didactic, achiziționare de metode moderne de management și implementare 
de proiect, gestiunea resurselor umane–motivare și aliniere la standarde europene. Creșterea 
prestigiului, imaginii instituției la nivel internațional. 

• Activităţile din cadrul celor 2 proiecte în derulare (proiect de mobilitate de formare profesională KA1 
VET pentru elevi şi proiect KA2 de parteneriat strategic între școli ) vor conduce la competențe 
profesionale de nivel european pentru elevi, le vor îmbogăți bagajul de cunoștințe, le vor lărgi 
orizontul cultural, le vor îmbunătăți competențele de comunicare în limba engleză. Prin dezvoltarea 
europeană a elevilor putem spune că vom crește și dimensiunea europeană a școlii noastre.   

• Actualizarea conţinutului cursurilor, modernizarea procesului de predare-învăţare, 
îmbunătăţirea serviciilor din cadrul universității, extinderea parteneriatelor internaţionale. 

• Aducerea unei perspective noi, multiculturală.  
• Alinierea la metodele europene de predare. Cooperarea între profesori din diferite state ale 

UE. Prin scrierea de alte proiecte, obținerea titulaturii de ” Şcoală Europeană”. 
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• Alinierea la standardele europene de calitate în formare profesională iniţială şi obținerea de 
competențe tehnice la standarde europene. 

• Am acumulat cunoştinţe într-un domeniu nou pentru noi şi anume Învăţarea bazată pe 
practică  în IMM-uri - PBL în SMEs 

• Aportul de calitate pentru domeniul vizat de aceste proiecte. Personalul instituţiei va fi mai bine 
pregătit, astfel încât să poată acoperi nevoile instituționale pentru domeniile vizate de proiecte. 

• Asigurarea unei educaţii de calitate care să corespundă cerinţelor comunităţii . 
• Asociația a fost înființată printr-un proiect TIA, iar proiectele Erasmus+ implementate au 

contribuit la crearea unei imagini de organizație activă la nivel european, care abordează 
subiecte de actualitate. 

• Asociația noastră a devenit cunoscută pe plan european exclusiv datorită acestui tip de proiecte. 
• Aspect inovator. Includere - persoanele cu oportunităţi reduse. 
• Atât proiectele în implementare cât şi cele finalizate aduc valoare adăugată organizației 

noastre. Acestea consolidează cooperarea cu alte instituţii la nivel european, ducând la un 
schimb de bune practici, ce contribuie la dezvoltarea experiențelor şi competenţelor atât a 
membrilor organizației, cât şi a grupurilor ţintă ce aparțin proiectelor. 

• Atât elevii cât şi profesorii şcolii dovedesc mult mai multă deschidere spre proiecte școlare şi 
acțiuni de voluntariat. 

• Au deschis foarte mult şcoala către colaborarea internaţională şi se vede clar că tot mai mulți 
profesori şi elevi sunt interesați de oportunităţile pe care le oferă parteneriatele europene. 

• Au fost create sinergii şi acțiuni viitoare ce vizează schimb de bune practici şi creşterea 
impactului activităţilor asociaţiei. 

• Au o importanţa deosebită pentru că permit elevilor şi profesorilor să aibă o imagine clară 
asupra a ceea ce înseamnă învăţământ european, practica europeană şi deschidere. 

• Având în vedere faptul că societatea românească este abia la începutul schimbării de 
mentalitate, în directia autentică a valorilor europene, putem afirma cu certitudine că Asociația 
Elevilor Mehedințeni a evoluat gradat, pe măsura ce a derulat proiecte Tineret în Acțiune şi 
Erasmus+. Membrii şi voluntarii asociaţiei și-au schimbat mentalitatea în ceea ce priveşte 
oportunitățile de dezvoltare în concordanță cu principiile şi valorile democratice europene, s-a 
văzut o altă perspectivă a educaţiei şi a modului de soluționare a problemelor comunității. 

• Beneficiarii, elevii şi profesorii implicaţi, și-au îmbunătăţit abilităţile de comunicare într-o 
limbă străină, respectiv engleză şi și-au aprofundat cunoștiințele despre metodele de 
predare-învăţare eficientă. 

• Beneficiile unui proiect european desfăşurat în instituţie sunt diverse şi pe multiple planuri, 
de la prestigiu, la comunicare internaţională, prezența în comunitatea locală şi activităţile 
care ating grupurile ţintă. 

• Bune practici, cooperare europeană, dezvoltare instituțională, integrare a copiilor cu 
dizabilităţi mentale în mobilităţi şi activităţi. 

• Ca organizație beneficiară am dezvoltat competențe organizatorice, de scriere de proiecte, 
de implementare, de gestionare a resurselor financiare şi umane. Voluntarii noştri au 
dezvoltat competențe pe domeniile proiectului, competențe lingvistice, au văzut nivelul 
tinerilor care au venit la activităţile de schimb din țările partenere. 

• Cadrele didactice au participat la cursuri de formare, și-au îmbunătățit competenţele prin 
cooperare în cadrul unui colectiv multinațional, au dobândit noi competențe, prin intermediul 
cărora am reușit să îmbunătățim calitatea educației în școală. Am menținut legătura cu alți 
participanți la cursuri, cu care am derulat alte activități și proiecte. Elevii noștri au beneficiat 
de pregătire în instituții europene în cadrul proiectelor VET. Am promovat unitatea școlară în 
comunitate și în țările europene în care am avut mobilități și suntem considerați parteneri de 
încredere. 

• Cadrele didactice şi elevii şcolii noastre au astfel oportunitatea de a cunoaște cadre 
didactice şi elevi din țările partenere, să viziteze școlile europene implicate în proiect şi 
sistemele de învăţământ respective, precum şi să prezentăm partenerilor şcoala noastră şi 
caracteristicile sistemului educaţional românesc. Un alt avantaj este creşterea toleranței faţă 
de diversitatea culturală a partenerilor, precum şi faptul că ideea de cetățenie europeană 
devine un concept palpabil. 
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• Consider că aportul adus de programul Erasmus este extrem de important. Prima mobilitate 
desfăşurată ne-a adus nu numai o experienţa de învăţare deosebită, ci şi o deschidere de 
orizonturi, un exemplu de bună practică în domeniul formării, precum şi o relație de 
colaborare de lungă durată cu organizaţia gazdă din străinătate. 

• Consider că este important să păstrăm o legătură strânsă cu Europa, cu sisteme de 
educaţie diferite în care putem găsi aspecte ce pot fi adaptate la realitățile româneşti, a oferit 
un plus de valoare şcolii noastre. 

• Consider că principalul avantaj dat de implementarea proiectelor Erasmus+ o reprezintă 
deschiderea către colaborarea cu școli care ne pot împărtăși din cultura organizațională precum 
şi din tehnicile de lucru, metodele pe care le folosesc în procesul de predare-învăţare. 

• Consider că valoarea adăugată a acestor proiecte constă în mai multe dimensiuni, începând cu 
oportunităţile de dezvoltare şi deschidere internaţională prin experiențele de formare în 
străinătate, atât pentru şcoală şi beneficiarii ei direcți şi indirecti, cât şi pentru comunitatea locală, 
continuând cu dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale participanţilor şi cu îmbunătăţirea 
competenţelor de comunicare în limba engleză, cu conștientizarea apartenenței la spațiul 
comun, european, cu inteculturalitatea/diversitatea lingvistică şi cu posibilitatea de a face 
cunoscută imaginea României şi a tradițiilor românilor, în spațiul amintit, ca parte integrantă a 
patrimoniului cultural european; se mai pot aminti: schimbarea mentalităților şi disponibilitatea de 
adaptare la situații noi; înţelegerea globală a sistemelor, a politicilor şi a practicilor educaţionale 
internaţionale; schimbul de experiențe didactice şi împărtăşirea ideilor valoroase ajungând la 
crearea de rețele de comunicare, în scopul îmbunătăţirii calității / atractivităţii educaţiei 
promovate de şcoala noastră şi mai ales a consolidării, atât la elevi, cât şi la profesori, a stimei 
de sine şi a competenței de învăţare pe tot parcursul vieții. Cred că acest program poate fi 
considerat un vehicul pentru progres, schimbare şi adaptare. 

• Consider că valoarea adăugată este relativ mare, prin conexiunile care se crează, 
cunoaşterea sistemelor de învăţământ din diverse țări europene, a modului de lucru cu elevii 
şi a relațiilor dezvoltate între cadrele didactice şi aceştia. 

• Consider că universitatea, prin personalul ei didactic, are mult de câștigat sub aspectul 
experienței în toate direcțiile, din perspectiva deschiderii și a schimbului de experiență. 

• Considerăm că valoarea adăugată adusă de proiectul Erasmus+ constă în abilitatea de a 
dezvolta conţinut pentru un proiect cu implementare europeană, precum şi ușurința în 
organizarea de evenimente de multiplicare şi de împărtășire a rezultatelor.  

• Consolidarea coeziunii sociale, participarea la viaţa democratică în UE, îmbunătăţirea  
învăţării limbilor străine.  

• Cooperarea la nivel european a contribuit la dezvoltarea competențelor de comunicare în limba 
engleză și sporirea competențelor digitale, dar mai ales prin împărtășirea practicilor noastre 
educaționale cu scopul de a crea cadrul de manifestare a unei cetățenii europene active pentru 
grupurile țintă. Rezultatele așteptate se vor focaliza pe creșterea oportunităților de dezvoltare 
profesională a personalului din unitate și din comunitatea profesională locală,  pe flexibilitatea 
cadrelor didactice spre diversificarea activităților și a ofertei educaționale, pentru sporirea 
motivației și creșterea gradului de satisfacție profesională în activitatea instructiv- educativă. 

• Implementarea celor mai bune practici și metode pedagogice inovatoare pentru crearea unui 
mediu de învățare modern, interactiv și integrativ va asigura creșterea calității activității educative 
cu copiii prin derularea programelor educaționale, asigurând implicit creșterea prestigiului unității 
prin noile abordări educaționale.  

• Cooperarea pe plan european a contribuit la cooperarea între membrii instituţiei şi la o 
viziune modernă asupra procesului educaţional. 

• Corelarea standardelor de pregătire profesională a elevilor la nivel European. 
• Crearea de oportunităţi de angajare în spațiul UE a absolvenţilor. 
• Crearea posibilității de conectare a conducerii și personalului organizaţiilor româneşti cu cele 

europene, ce au obiect de activitate asemănător. Pe această cale reușim să constatăm, practic, 
efecte pozitive ale Directivelor Europene, deja transpuse în legi la partenerii europeni, care abia 
urmează să fie transpuse în legi la noi ( exemplu: recunoşterea învăţării non-formale pe piaţa 
muncii). 

• Crearea unei percepții mai ample asupra utilității educaţiei pentru o viaţa mai bună în context 
european. 
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• Crearea unei viziuni noi în ceea ce priveşte procesul educativ în școli VET, adaptată 
cerinţelor tinerilor şi pieţii muncii, viziune flexibilă, adaptabilă, tolerantă, în concordanță cu  
profilul tânărului din societatea actuală. 

• Crearea unor rețele universitare, școlare şi comunitare. 
• Creşterea calității educaţiei, a pregătirii profesionale şi a experienței cadrelor didactice, 

conectarea elevilor cu școli europene şi experienţa multiculturală, modernizare, inovaţie, 
metode noi, expansiunea activităţilor. Proiectele Erasmus+ răspund nevoii de progres şi 
modernizare atât a conţinutului educativ cât şi a metodelor aplicate, ceea ce programa nu 
reușește să realizeze. Experienţa internaţională a instituţiei, cu elevi şi cadre didactice 
deopotrivă, este un element esențial pentru a realiza o educaţie modernă ca parte 
integrantă în comunitatea Europeană. 

• Creşterea capacității de colaborare la nivel European: Acest lucru se realizează prin participarea 
şcolii, a profesorilor din grupul ţintă al proiectului, ce au beneficiat de îmbunătăţirea 
competenţelor de comunicare şi interculturale, la organizarea de ateliere de lucru şi seminarii, nu 
numai la nivel local, regional, naţional ci şi European. Ei aduc o imagine actualizată a culturii şi 
societăţii din țara gazdă, ajutând la dezvoltarea cetățeniei UE consolidând percepția 
profesioniștilor şi a cetățenilor în privința asemănărilor şi diferențelor dintre țările UE. 
Dimensiunea europeană a şcolii crește prin stabilirea unor noi parteneriate Erasmus+, KA2 
sporind beneficiile interculturale oferite de participarea la activităţile de formare. 

• Creşterea gradului de competivitate pe piaţa muncii a elevilor şcolii prin dezvoltarea de 
competențe şi abilităţi practice la standarde europene. 

• Creşterea numărului de studenţi formați în universitățile europene pe baza unei mobilităţi de un 
semestru sau două. 

• Creşterea ofertelor de angajare a elevilor care au parcurs stagiu de formare prin proiectul 
Erasmus+, interesul absolvenţilor de gimnaziu pentru şcoala noastră, recunoşterea la nivel 
local, județean, naţional şi internaţional prin activitățile de diseminare şi creşterea 
solicitărilor din partea organizaţiilor externe pentru colaborări în viitoare proiecte. 

• Creșterea prestigiului Grădiniței Căsuța cu Povești a condus spre o imagine bună în comunitate, 
iar exemplul de bună practică  determină alte cadre didactice să promoveze inovația. 

• Creșterea implicării elevilor și părinților în viața școlii, în activitățile extracurriculare, 
creșterea toleranței, promovarea multiculturalismului, creșterea interesului pentru alegerea 
carierei, încă din clasele a IX-a și a X-a, îmbunătățirea relației profesor-elev etc. 

• Creșterea interesului pentru educație și pentru materiile STEM. 
• Cunoaşterea unor noi sisteme de învăţământ, colaborarea elevilor şi profesorilor cu cei din 

străinătate, dezvoltarea unor competențe prin activităţile desfăşurate şi produsele realizate.  
• Datorită activităţilor din aceste proiecte membrii instituţiei au putut compara reguli care 

guvernează diferite comunități, modul în care se respectă drepturile copilului, s-a avut o mai 
mare grijă la oferirea de şanse egale şi posibilității de afirmare a tuturor în funcţie de nevoile 
şi posibilitățile fiecăruia. S-a conștientizat mai pregnant nevoia de a învăţa pe tot parcursul 
vieții la nivelul participanţilor la proiect, dar şi al celorlalți colegi. 

• Dezvoltarea personală a participanților prin îmbunătățirea competențelor lingvistice, 
culturale, de comunicare, prin creșterea autonomiei, adaptabilității, responsabilității și 
încrederii în sine, Contactul participanților cu profesioniști cu un înalt nivel de calificare, cu 
noi cunoștințe ancorate în contextual european, care au acces direct la aquis-ul comunitar 
din sectorul sanitar veterinar. Acomodarea cu mediul viitoarei activități practice și 
dobândirea unei experiențe de lucru relevante pentru viitoarea carieră. Dezvoltarea de valori 
și atitudini care să înlesnească accesul spre alte niveluri de calificare. Stabilirea unor 
parteneriate viitoare care să conecteze școala cu cerințele actuale și viitoare ale pieței 
muncii europene și să faciliteze formarea profesională de calitate a absolvenților. 

• Digitalizarea întregului proces educativ în concordanță cu cerinţele europene actuale şi 
creşterea gradului de internaţionalizare al instituţiei. 
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• Dimensiunea europeană a educaţiei implică reflectarea unei realități care exercită presiuni, 
determinându-ne să intreprindem măsuri pentru a-i sprijini pe tineri să găsească modalități 
de răspuns la provocările lumii contemporane. Proiectele Erasmus+ au contribuit la 
îmbunătăţirea calității şi consolidarea dimensiunii europene în educaţie, încurajarea învăţării 
limbilor străine şi a cooperării transnaționale între instituţii de învăţământ superior, 
promovarea conștiinței interculturale şi a inovaţiei în ceea ce priveşte metodele pedagogice 
şi tehnicile informaționale aplicate în procesul de învăţare.  

• Din punct de vedere profesional, experienţa participării la stagiul de formare profesională a 
condus la aprofundarea cunoştinţelor şi competenţelor de specialitate şi la o mai bună 
pregătire a participanţilor pentru a lucra ca viitori electricieni electroniști auto. Munca într-un 
atelier de reparații auto european a contribuit la achiziționarea cunoştinţelor practice, 
aplicative, bazate pe transmiterea informaţiilor şi crearea abilităţilor, competenţelor şi 
deprinderilor, lucru demonstrat în cadrul activităţilor practice susținute de participanţi în 
cadrul orelor de instruire practică. Experienţa a fost unică, având un mare impact asupra 
formării tinerilor. Ei au devenit o echipă de viitori electricieni, electroniști auto capabili să 
aplice cunoştinţele acumulate, să comunice în cel puţin o limbă străină, să relaționeze în 
medii socio-culturale diferite, să-şi adapteze comportamentul, să gândească critic şi 
comparativ, să aducă îmbunătăţiri activităţii lor, aşa cum ne-o demonstrează analiza 
comparativă a rapoartelor individuale ale participanţilor.  

• Elevii participanţi, formați la nivel european, cu o pregătire practică temeinică atât în 
specialitate, cât şi personală,  care să le faciliteze inserția pe piaţa muncii. Cei 60 de elevi 
participanţi  la stagiul de practică vor acumula cunoştinţe, aptitudini şi competențe de lucru 
în domeniul circuitelor electronice, în conformitate cu standardele de pregătire profesională 
corespunzătoare calificării, astfel încât să fie în măsură să practice profesia şi să se 
adapteze cerinţelor pieţei muncii din România şi Europa. În plan personal, plasamentul va 
conduce la dezvoltarea competenţelor lingvistice, interculturale, a competenţelor sociale prin 
consolidarea capacităților de lucru în echipă şi de adaptare la situații noi, la îmbunătăţirea 
competenţelor digitale, cunoaşterea realităților de pe piaţa muncii europene şi creşterea 
şanselor de mobilitate ale participanţilor. Prin contactul direct cu specialiști din domeniul 
pregătirii lor profesionale, elevii vor putea dobândi cunoştinţe de ultimă generație, vor stabili 
contacte şi legături cu oameni şi firme care activează în spațiul european al profesiei lor, vor 
putea rămâne în permanență conectați la realitățile pieţei muncii europene şi își vor putea 
găsi cu ușurință un loc de muncă în țară sau în U.E. Aceste achiziții îi vor motiva spre 
performanțe viitoare care vor stimula pregătirea profesională de calitate, îi va ajuta să se 
integreze mai ușor în domeniul pregătirii lor profesionale, să se adapteze mai ușor la 
cerinţele mereu în schimbare din acest domeniu. 

• Elevii au devenit mult mai dornici să se implice în activităţi cu parteneri europeni, au înţeles 
utilitatea învăţării unei limbi străine, şcoala a ieșit în evidență, mai ales la nivel local şi 
județean prin amploarea activităţilor desfăşurate, profesorii au devenit mai interesați şi 
implicați în demararea unor noi proiecte Erasmus. Comunitatea locală și-a exprimat public 
admirația pentru munca depusă de profesori şi elevi pentru a aduce în cadrul micii noastre 
comunități un proiect de mare anvergură, cu 5 parteneri străini. 

• Elevii noştri îşi găsesc locul printre elevii europeni de vârsta lor, discută despre sistemele de 
învăţământ şi planurile de viitor, îşi îmbunătăţesc competenţele de comunicare în limbi străine. 
Profesorii noştri află despre sistemele de învăţământ din alte ţări şi au acces la o bază de planuri 
de lecţie create pentru activităţile de pedare / învăţare / formare, dar pe care le pot folosi oricând 
doresc. Şcoala noastră devine mai cunoscută în Europa prin calitatea educaţiei, nivelul de 
cunoştinţe şi de implicare al elevilor şi disponibilitatea de a desfăşura proiecte europene. 

• Elevii şi profesorii au învăţat lucrururi noi despre modul de organizare al claselor, tipul de ore 
predate şi de activităţi desfăşurate în școlile partenere. Ei au început să folosească tipuri de 
activităţi văzute şi experimentate în activităţile de proiect din școală. Școlile partenere își 
dezvoltă astfel dimensiunea europeană. 

• Experienţa acumulată de elevi şi profesori, competențele şi metodele de lucru dobândite în urma 
acestor experiențe transnaţionale, toate având impact asupra dezvoltării comunității locale cât şi 
asupra comunității europene.  Au fost realizate foarte multe activităţi de proiect în clasă dar şi în 
afara sălii de clasă, toate  incluse în curriculum-ul școlilor partenere. Un aspect foarte important 
şi foarte interesant pentru noi este utilizarea eTwinning de către elevi şi profesori; Deschiderea 
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perspectivei elevilor spre studiu, către forme superioare de studiu, în țările Uniunii Europene, 
utilizând burse europene. Conștientizarea drepturilor cetățenilor europeni (de exemplu: dreptul 
de circulație, dreptul de a învăţa într-o țară străină, dreptul la informare şi perspectiva de a lucra 
mai târziu într-o altă țară). Posibilitatea, ca elevii să fie găzduiți într-o familie din altă țară, a 
reprezentat de asemenea, valoare adăugată de proiect în dezvoltarea dimensiunii europene a 
instituţiei. Activităţi prin care au fost promovate: dialogul intercultural,  limbile străine, utilizarea 
TIC,  cultura europeană. Creşterea interesului pentru realizarea şi dezvoltarea de proiecte 
școlare internaţionale, pentru îmbunătăţirea bazei didactice şi a calității actului didactic, toate 
conducând la succes școlar şi creşterea calității vieții, imaginea şcolii fiind în continuă creştere 
calitativă. Colaborare mai strânsă a cadrelor didactice, elevilor şi părinților formând echipe cu un 
scop comun, de dobândire a capacității de a învăţa, de a rezolva problemele existente la nivel 
local şi european. Cadrele didactice au dobândit şi dezvoltat competențe şi cunoştinţe legate de 
proiect, concentrându-se pe integrarea tehnologiilor digitale în educaţie, dezvoltând capacitatea 
de a  lucra în echipă, adaptând demersul didactic la noile nevoi în domeniul educaţiei, prin 
pedagogie activă şi favorabilă incluziunii în cadrul proiectului. Elevii au dobândit o perceptivă 
unitară a învăţarii, au dezvoltat învăţarea non-formală şi informală, au dobândit capacitatea 
de a se oferi ca protagoniști ai propriei învăţări, având mai multă deschidere europeană şi 
dezvoltând capacități metacognitive. Elevii sunt mai motivați pentru întoarcerea către școală, 
au dobândit abilităţi pentru creativitate  şi gândire creativă prin metode inovatoare, puse în 
practică în timpul proiectului. Părinții, comunitatea locală, administrația locală, sunt într-o mai 
mare măsura implicaţi în îndeplinirea şi împărtăşirea obiectivelor educaţionale, contribuind la  
îmbunătățirea relațiilor și deschiderea posibilității de a continua colaborarea cu privire la alte 
aspecte. Pe termen lung, este de așteptat o deschidere şi mai mare în dimensiunea 
europeană și distribuirea în teritoriu şi în școli, a temelor  legate de cetățenia europeană. 

 
• Finalizarea unui proiect de mobilităţi K1 - educaţie şcolară a avut drept rezultat implementarea 

achizitiilor dobândite în activităţile de formare, îmbunătăţind astfel curriculum-ul şi oferta şcolii, 
contribuind la creștea responsabilităţii cadrelor didactice privind formarea de competențe cheie 
elevilor, a oferit noi instrumente de lucru, s-au intensificat schimburile şi colaborarea între cadre 
didactice, cu impact asupra dezvoltării culturii organizaționale a şcolii. Proiectul a contribuit la  
îmbunătăţirea capacității instituţiei de a asimila bune practici europeane sub formă de strategii de 
dezvoltare a competenţelor transversale, în curriculum şi în învăţarea nonformala, de a valorifica 
multiculturalismul, diversitatea, cetățenia activă în formarea elevilor pentru o societate în 
schimbare şi a creat premisele de realizare a unui parteneriat strategic. Aceste rezultate 
contribuie direct la creşterea calității actului educaţional cu finalitate pe formarea de competențe 
transversale elevilor.  

• Flexibilitate în abordarea problemelor educative. 
• Imensă! Beneficiul proiectelor Erasmus este major în dezvoltarea profesională şi personală a 

fiecărui participant. Interacţiunea cu o altă țară europeană ne-a adus o mai bună adaptabilitate, o 
colaborare susținută cu instituţiile partenere cu care avem în derulare noi proiecte. Promovarea 
diversității culturale, a studierii limbilor străine au adus plus valoare la nivelul şcolii noastre prin 
multitudinea de bursieri ai universităților din Europa pentru tot mai mulți elevi care au beneficiat 
de pe urma stagiilor sau creșterii calității predării, în instituţia noastră.  

• Implementarea acestor proiecte aduce, la nivelul corpului profesoral, un tonus nou, o perspectivă 
dinamică în metodele de predare, prin schimbul foarte util de experiență. La nivelul elevilor, 
impactul se reflectă în creșterea încrederii de sine și formarea unei viziuni mai clare asupra 
viitorului lor. Toate acestea contribuie la dezvoltarea, în instituția noastră de învățământ, a unei 
viziuni lărgite asupra rolului pe care școala trebuie să îl joace în formarea tinerilor. 

• Implementarea celor trei proiecte europene Leonardo da Vinci şi Erasmus+, a schimbat 
imaginea şcolii, a adus un plus de valoare prin integrarea rapidă a absolvenţilor pe piaţa 
muncii internaţionale şi a contribuit la împlinirea viziunii şi misiunii şcolii, aceea de a oferi 
formare profesională la standarde europene înalte. Deasemenea, a crescut numărul de elevi 
ai şcolii datorită programelor de formare derulate în ultimii doi ani.  

• Implementarea lecțiilor în format trans- şi interdisciplinar. 
• In ceea ce priveşte valoarea adăugată în dezvoltarea dimensiunii europene a instituţiei oferită de 

participarea la activităţi de formare aduse de implementarea proiectelor Erasmus+, aceasta se 
poate rezuma sub următoarele aspecte: Conturarea unor principii care să inducă schimbarea de 
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mentalitate în rândul colegilor în privința nevoii de formare continuă; Îmbunătăţirea calității 
învăţământului prin realizarea schimburilor de experienţă şi de bune practici cu profesori din 
instituţii similare din străinătate; Promovarea îmbunătăţirii cantitative şi calitative a cunoştinţelor în 
limbile Uniunii Europene, conducând spre o mai bună înţelegere şi solidaritate între popoarele 
Uniunii Europene; Promovarea cooperării intensive şi variate la toate nivelele educaţionale între 
şcoala noastră şi instituţiile Statelor Membre, îmbunătăţind astfel potenţialul intelectual şi 
pedagogic al actorilor procesului de predare-învăţare-evaluare; Incurajarea mobilităţii profesorilor 
şcolii, pentru promovarea unei dimensiuni europene a studiilor acestora şi contribuția la 
îmbunătăţirea calitativă a competenţelor lor; Formarea şi dezvoltarea unui spirit de respect faţă de 
valorile europene prin încurajarea toleranței şi a dialogului intercultural; Incurajarea şi antrenarea 
elevilor noştri la activităţi de anvergură internaţionala; Facilitarea comunicării într-o limbă străină, de 
circulație europeană şi a folosirii TIC prin crearea unei rețele europene de școli implicate în 
educaţia pentru cetățenie activă; Creşterea schimburilor de informaţii şi de experienţă între școlile 
europene astfel încât diversitatea şi specificitatea sistemelor educaţionale ale statelor membre să 
devină o sursă de îmbunătăţire şi stimulare reciprocă. 

• In condiţiile subfinanţării învăţământului românesc, proiectele europene pot reprezenta 
singura alternativă de dezvoltare instituțională pe care o putem accesa. Proiectul pe care l-
am finalizat a reprezentat o oportunitate unică deoarece ne oferea două dintre soluţiile pe 
care le căutam în activitatea pe care o desfășuram cu adulții din programul A Doua Șansă: 
cursuri de IT cu aplicabilitate imediată în desfăşurarea orelor, schimb de experienţă în 
domeniul metodicii şi pedagogiei în domeniul educaţiei adulţilor. Plus valoarea obținută prin 
proiectul pe care l-am finalizat ne dorim să se concretizeze în succesul cursanților noştri 
pentru a-și finaliza studiile, pentru a reduce rata abandonurilor şi pentru a atrage spre şcoală 
cât mai multe persoane care nu au finalizat învăţământul obligatoriu. Nu în ultimul rând ar fi 
de subliniat faptul că pilonul central al proiectului fiind domeniul IT, vizăm şi o mai bună 
inserare socială şi profesională a cursanșilor noştri, într-o lume care devine tehnică. 

• In lipsa oportunităţilor de finanţare naţională, fără finanţarea Erasmus+, activitatea 
organizației  ar fi fost mult restrânsă, poate chiar s-ar fi oprit. 

• In opinia mea, perspectiva europeană asupra tematicilor şi intervențiilor specifice abordate, 
concretizată printr-un model de gândire flexibil şi constant adaptativ, pattern-urile atitudinale şi 
comportamentale orientate spre menținerea valorilor democratice şi a spiritului pro-activ, a fost 
câștigul cel mai important al instituţiei noastre. Participanţii la cursuri și-au schimbat efectiv 
atât percepția despre capacitățile personale cât şi modalitatea în care Europa valorizează 
pozitiv eficiența actului profesional, urmărind un progres constant, consolidat de reuşite 
cotidiene în planul auto-dezvoltării personale, ceea ce va determina schimbarea pozitivă şi a 
celor din jurul lor. Prin intermediul proiectului Erasmus, instituţia noastră realizează un team-
building foarte important pentru dezvoltarea ei. 

• In primul rând s-a realizat o dezvoltare a relațiilor interculturale pentru participanţii la proiect. 
Apoi putem spune că prin activităţile derulate s-a îmbunătățit şi promovat imaginea 
colegiului nostru la nivel local, naţional şi chiar internaţional, fiecare din școlile participante 
la proiect fiind școli de prestigiu în țările respective. Prin intermediul mobilităţilor, elevii şi 
profesorii participanţi au reuşit să își îmbunătățească nu numai capacitățile lingvistice ci şi 
cele profesionale, au avut ocazia să vadă diferite sisteme de învăţământ precum şi diferite 
metode de predare-învăţare. 

• In urma implemantării proiectului ”Profesori mai buni pentru un viitor mai bun!”, şcoala a 
înregistrat îmbunătăţiri în activitatea curentă, şi anume: aplicarea unor noi metode de a motiva 
elevii în învăţare (Exemplu “vânătoarea de comori” - probă într-un concurs la nivelul întregii școli 
în programul “Şcoala ALTFEL”, activitate premiată în competiția județeană cu locul II-, Math-
factor, teatru în învăţare, “Distrează-te învăţând”, învăţarea prin intermediul cântecelor, învăţarea 
prin jocuri şi prin joc de rol); utilizarea TIC în activităţile de învăţare, la clasa dar şi în afara orelor 
(învăţarea cu ajutorul videoclipurilor de pe YouTube şi a filmelor, utilizarea blogului şi a site-ului, 
ca mijloace de comunicare în învăţare); manifestarea interesului pentru proiectele școlare (s-a 
elaborat un proiect de cooperare cu alte 2 școli pe nivelul primar având ca temă abordările 
inovative în practica de la clasă); introducerea de noi opționale şi cercuri extracurriculare (oferta 
educaţională a şcolii pentru anul școlar 2016-2017 a fost împrospătată prin introducerea a 2 
opționale noi „Comunicare prin blog, cls a VI-a, Scriere creativă prin blog, cls a VIII-a, 4 cercuri 
cu tematică pe interesele elevilor: matematică prin teatru, educaţie ecologică, limba franceză 
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prin teatru, competențe minimale de comunicare profesională pentru absolvenți); dezvoltarea 
motivației participanţilor, evidentă prin interesul crescut pentru dezvoltarea profesională şi 
evoluția în cariera didactică, exprimat în numărul de cadre didactice înscrise la obținerea 
gradelor didactice şi în numărul de înscrieri la cursuri de formare  ( unul dintre participanţi s-a 
înscris la un curs de formare furnizat de British Council, alt participant s-a înscris la cursuri 
universitare pentru specializarea Fizică-chimie, alt participant a devenit metodist); interesul 
crescut pentru noi cooperări cu parteneri din școlile din țară sau din străinătate (s-au semnat 3 
acorduri de parteneriat la proiecte înscrise în CAEJ şi 1 acord de parteneriat pentru un proiect 
naţional); dezvoltarea abilităţilor organizatorice, manageriale şi de leadership, prin organizarea 
eficientă a comisiilor metodice; creşterea abilităţilor de lucru în echipă; în termeni de atitudini, s-
au revizuit atitudinile faţă de predare, faţă de ideea de învățământ integrat, faţă de metodele 
pedagogice tradiționale şi faţă de ieșirea educaţiei din cadrul strict al şcolii. Pe lângă aspectele 
enumerate,  s-au exersat şi s-au îmbunătăţit compentenţele de comunicare în limba engleză; s-
au dezvoltat competențele de lucru în echipă la nivelul grupurilor de lucru (comisii metodice, 
echipa de proiect);  s-au format competențe de lucru pe managementul proiectului Erasmus+ la 
cadrele didactice auxiliare, care au făcut parte din echipa de proiect;  activităţile desfăşurate în 
cadrul parteneriatului educaţional local au dobândit de asemenea un plus, îmbunătăţind 
imaginea şcolii în comunitate, impunând şcoala ca pe un factor activ şi emolient în comunitate. 
S-a extins rețeaua de contacte profesionale pentru schimburi de idei, opinii, experiențe, bune 
practici şi colaborarea în proiecte viitoare. A crescut interesul pentru noi cooperări cu parteneri 
din școlile din țară sau din străinătate. Participanţii la mobilităţile de formare au menținut 
contactul cu ceilalți participanţi la cursurile de formare din țările EU, schimbând idei, opinii 
referitoare la activităţile din follw-up. Fiecare participant a rămas înscris în rețeaua de 
comunicare, în grupurile de lucru ale cursurilor şi sunt la curent cu noutățile. Cursurile le-au oferit 
noi oportunităţi de implicare, astfel încât au devenit interesați, receptivi şi deschiși la ce se 
întâmplă în spațiul educaţional european. Participanţii la mobilităţi au conturi pe eTwinning şi 
sunt parte a comunității eTwinning, cu perspectiva participării la proiecte în această comunitate 
educaţională europeană. Fiecare  participant caută  oportunităţi pentru un proiect de cooperare 
KA2. Există conturată o idee de proiect. Există conturată de asemenea, o idee de proiect 
KA1 având ca obiectiv dezvoltarea competenţelor digitale ale tuturor cadrelor didactice din 
școală, în scopul trecerii la învăţarea digitală, prin crearea şi utilizarea unei platforme de 
învăţare la nivelul şcolii. Prin această experienţă, şcoala a devenit renumită în comunitatea 
educaţională zonală, ca urmare echipa de proiect a şcolii a oferit consiliere echipelor de 
proiect din alte 5 scoli: Liceul Tehnologic Mârșa, Școlile gimnaziale din Porumbacu de Jos, 
Șelimbăr şi Boița, Liceul Teoretic ”C. Noica” Sibiu, în redactarea de aplicaţii Erasmus+ KA1, 
pentru runda din anul 2016. 

• Instituţia noastră a fost cunoscută de către partenerii din proiect prin activităţile desfăşurate, prin 
rezultatele sale. Am fost mândri că ne-am realizat foarte bine sarcinile, iar partenerii ne-au 
apreciat munca.  Noi, profesorii, am căpătat încredere că putem comunica, ne putem descurca 
în vizitele efectuate, putem să ne impunem prin calitatea muncii, prin expertiza noastră şi să fim 
respectați. Şcoala și-a crescut prestigiul în comunitate, în județ, în țară şi în cadrul parteneriatelor.  

• Înţelegerea şi susținerea tinerilor şi implicit dezvoltarea societăţii. 
• Interesul şi motivarea elevilor şi profesorilor din şcoala noastră de a se implica în acest tip 

de proiect au fost foarte mari datorită modului de abordare interdisciplinară, jocurilor şi 
concursurilor online la care pot participa, îmbunătăţirea predării-învăţării limbilor străine, 
promovarea dialogului intercultural şi a incluziunii sociale etc. Participarea la acest tip de 
proiect  poate pune bazele unor noi parteneriate. 

• Know-how managerial, împărtășire de bune practici educaționale, interferențe spirituale și 
culturale, îmbunătățirea competențelor de comunicare în limbile străine, dezvoltarea 
competențelor IT, atât la elevi, cât și la profesori. 

• La nivelul colegiului, activităţile din acest proiect au avut un impact pozitiv asupra elevilor şi a 
cadrelor didactice. După fiecare reuniune de proiect tematica dezbătută a fost mediatizată prin 
afişare, prin postări pe Website colegiului şi prin activităţi la clasă. Gradul de interes a fost mare 
deoarece mulţi elevi şi profesori au avut întrebări despre şcolile şi ţările participante, despre 
monumentele UNESCO din acele ţări şi mai mult ca niciodată interesul a fost focalizat pe cultura 
şi tradiţiile Europene. Mai mulţi profesori s-au implicat împreună cu clasele lor în rezolvarea unor 
teme propuse în proiect, chiar dacă ei nu făceau parte din echipa de proiect. Pentru colegiul 
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nostru acest proiect Erasmus+ a dezvoltat cunoaşterea multor valori europene, a dezvoltat la 
elevi şi profesori abilitatea de a comunica, de a lucra în echipă, de a realiza produse de proiect 
care să fie utile în activitatea didactică din orice ţară şi din diferite sisteme educaţionale. S-a 
dezvoltat şi perfecţionat comunicarea în limba engleză şi prin mijloace IT care diminuează 
diferenţele economice şi culturale dintre şcoli şi state europene. A crescut stima de sine şi 
nevoia de toleranţă culturală între parteneri. Suntem cu toţii europeni şi dornici de cunoaştere şi 
de respect reciproc! Proiectul a contribuit la dezvoltarea  unui dialog intercultural între țările 
implicate care au o bogată contribuție la patrimoniul european. Prin dialog şi cooperare s-au 
testat  abordări pedagogice inovative cu accent pe elev, utilizând metodologii bazate pe TIC. În 
timpul sesiunilor de învăţare s-a pus accentul pe învăţarea prin colaborare şi gândirea critică, ca 
priorităţi în vederea dezvoltării toleranţei interculturale, a exprimării creative, a conştiinţei de sine 
şi a respectului. În plus, elevii au conştientizat, datorită patrimoniului, valoarea lumii în care trăim. 
Plus-valoare a proiectului a conferit şi asimilarea şi îmbunătăţirea de bune practici, relaţii sociale, 
competenţe, cunoştinţe şi atitudini, evaluarea metodelor şi instrumentelor folosite. 

• O perspectivă asupra modului în care pregătirea personalului didactic se integrează în 
valorile specific europene, o oportunitate unică şi eficientă de a compara şi îmbunătăţi o 
activitate esențială în crearea unui personal de penitenciare ancorat în realitățile şi 
tendintele sistemului execuțional penal european. 

• Organizaţiile şi instituţiile beneficiare ale proiectelor Erasmus+, atât private cât şi de stat își 
pot calibra activităţile la nivelul cerinţelor actuale Europene. Mai mult echipele de proiect 
lucrează în poziții pe care nu le pot obține decât prin Erasmus+ şi beneficiază de o 
dezvoltare personală pe care o pot folosi în activitatea curentă. 

• Parteneriatul strategic european pe care îl avem în implementare a contribuit până acum 
foarte mult la dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii noastre. Atât elevii, cât şi cadrele 
didactice și-au îmbunătăţit competențele de limba engleză (limba de derulare a proiectului) 
şi competențele digitale (colaborând cu partenerii noştri cu ajutorul a diverse instrumente 
TIC). Procesul instructiv-educativ a fost îmbunătăţit prin folosirea unor metode şi mijloace 
moderne de predare întâlnite la partenerii noştri europeni. 

• Participanţii la mobilitate și-au dezvoltat competențele profesionale, devenind mai pregătiți pentru a 
aplica metode şi tehnologii didactice inovative specifice educaţiei outdoor. Participanţii și-au 
îmbogățit cunoştinţele privind strategiile şi sistemele de educaţie europene având atitudine pozitivă 
faţă de deschiderea la nou precum şi inițiativă şi flexibilitate în abordarea educaţiei şi învăţării 
experiențiale, din perspectiva modelelor europene pe care le-au cunoscut.  

• Participarea la acest proiect european a adus numeroase beneficii instituției noastre, din care 
enumerăm câteva: a oferit noi oportunități de învățare atât pentru profesori cât și pentru elevi, 
introducerea de noi metode și instrumente de predare, a unei dimensiuni europene în cadrul 
educației școlare prin schimbul de practici de predare, dezvoltarea abilităților de comunicare într-o 
limbă străină, colaborarea și schimbul de bune practici, cunoașterea altor sisteme de învățământ 
din școlile partenere, creșterea interesului pentru derularea acestor proiecte în liceul nostru, 
creșterea prestigiului școlii și chiar scăderea ratei abandonului școlar față de anul 2014, când a 
debutat proiectul în liceu.    

• Participarea la mobilităţi individuale oferă instituţiei şcolare valoare europeană adăugată prin 
adoptarea valorilor europene promovate de CE şi UE (egalitatea de şanse,  
multiculturalitate, cooperare, unitate în diversitate) în activitatea curentă, precum şi 
dezvoltarea competenţelor cheie (comunicarea în limba străină, competenţe digitale, 
capacitatea de a învăţa procesul de învăţare, competenţele sociale şi civice, conştiinţă şi 
exprimare culturală).  

• Participarea profesorilor la stagiile de formare au avut drept consecință deschiderea 
profesorilor spre o varietate de modele educaționale europene, experiențe și schimb de 
bune practici care oferă elevilor șansa de a fi pregătiți la standarde europene. Proiectul de 
mobilitate VET reprezintă o șansă în plus pentru elevii care se specializează în domeniul 
economic, fiind singura lor oportunitate de a avea acces la modele educaționale europene și 
la un mediu de formare în care vor dobândi competențe practice în domeniul în care se 
specializează, dar și competențe sociale și interculturale, dezvoltând sentimentul de 
cetățenie și identitate europeană.  
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• Pentru o educaţie de calitate, la nivel european este nevoie de inovare şi de adaptare la 
transformările continue ale societăţii noastre, în acest secol al vitezei. Proiectele 
ERASMUS+ îmbunătățesc calitatea educaţiei din țara noastră şi consolidează poziția 
României în cadrul marii familii europene a învăţământului, prin promovarea învăţării unei 
limbi străine, a cooperării la nivel european, a inovării didactice aducând astfel plus-valoare. 

• Prin cooperarea transnațională dintre școlile partenere cu privire la metodologiile de lucru 
specifice fiecărui partener și prin transferul unora dintre acestea, adaptate la realitatea 
educativă existentă în școala noastră. Au fost împărtășite metode de lucru cu elevii și au fost 
create materiale didactice, care apoi au fost aplicate în cadrul unor activități cu elevii noștri. 

• Prin derularea acestui proiect de mobilitate „Prin muzică și dans spre interculturalitate și 
perfecționare artistică” elevii Colegiului Național de Arte „Regina Maria” au dobândit 
experiențe de bună practică în specializările muzică/coregrafie, au interacționat cu 
specialiștii spanioli care le-au prezentat metode noi de realizare a produselor artistice, 
aceștia au contribuit la formarea orizontului intelectual-cultural, iar target-ul acestei mobilități 
a fost formarea de promotori și receptori avizați ai artei. 

• Prin derularea proiectului ”Calitate, inovaţie şi egalitate de şanse pentru o şcoală de 
succes”, am răspuns nevoii de a asigura un învăţământ de calitate, centrat pe dezvoltarea 
abilităţilor de viaţa ale elevilor, prin îmbunătăţirea nivelului de calificare a  personalului 
didactic din școală. În domeniul managementului educaţional, obiectivul specific a fost: 
optimizarea calității în educaţie, prin practicarea unui management de succes, care să 
transforme instituția noastră într-o organizație care învăţă şi se dezvoltă permanent. Cele trei 
cadre participante la cursul ”School  leadership”, oferit de Organizaţia Merganser Consulting 
Ltd din Marea Britanie, au avut oportunitatea comparării sistemelor de management din 
diferite țări europene, deoarece cursul a oferit exemple de integrare în planurile manageriale 
ale şcolii a metodelor europene de îmbinare funcțională a celor trei dimensiuni ale 
managementului: pedagogică, economică şi a resurselor umane. Cunoaşterea şi 
implementarea în managementul şcolii a exemplelor de bune practici oferite la nivel 
european a dus la soluționarea  unor probleme cu care ne-am confruntat şi a venit în 
sprijinul asigurării unui învăţământ de calitate. Atât cursul, cât şi experienţa participanţilor din 
celelalte țări, au suplinit nevoia noastră de a învăţa cum să integrăm corespunzător 
structurile subordonate recent unității noastre. Viziunea asupra sistemului educaţional 
românesc şi cel european a devenit mai clară şi mai coerentă, prin identificarea problemelor 
comune şi prin găsirea de soluţii remediale. Schimbul de bune practici cu echipele de 
management participante la curs a dus la dezvoltarea instituțională a şcolii într-un mediu 
descentralizat, prin exercitarea cu un grad sporit de profesionalism a rolurilor manageriale. 
Prin diseminarea şi implementarea experiențelor dobândite, întreaga echipă managerială 
din şcoală și-a îmbunătăţit activitatea, implicând creşterea calității actului educaţional pe 
termen lung. În ceea ce priveşte modernizarea actului didactic, obiectivul specific a fost: 
creşterea relevanței procesului educaţional în raport cu nevoile elevilor, prin  formarea 
personalului didactic în vederea realizării unui act educaţional de calitate, prin utilizarea  
metodelor creative în activitatea didactică. Cele trei cadre participante la cursul ”Teaching 
creativity în schools”, oferit de  organizaţia Skupina Primera di Ljubljiana, Slovenia, au 
învăţat şi experimentat metode noi de predare-învăţare, care au creat un mediu educaţional 
atractiv,  stimulativ şi inovativ.  În urma aplicării la orele de curs a achizițiilor dobândite, elevii 
au fost învăţati să gândească independent şi să devină mai motivați în dezvoltarea 
personalității lor, iar cadrele didactice și-au regândit demersul didactic din perspectiva 
practică şi functională, centrată pe elev. Prin aplicarea metodelor şi tehnicilor învăţate, care 
pun accent pe dezvoltarea creativității şi autonomiei elevului, am răspuns nevoii de a inova, 
reînnoi, completa şi adapta strategia didactică la specificul grupului de educabili ai şcolii 
noastre. Prin diseminarea achizițiilor dobândite şi prin organizarea unor activităţi practice la 
nivelul şcolii, au fost implementate noi metode bazate pe creativitate la toate nivelele de 
învăţământ. Promovarea unui învăţământ incluziv care să ofere egalitate de şanse şi 
incluziunea socială a elevilor din grupurile  dezavantajate a fost cea de-a treia ţintă 
strategică, iar obiectivul specific a fost: dezvoltarea unor competențe  profesionale care să 
permită formarea la elevi a capacității de învăţare pe tot parcursul vieții, precum şi de 
integrare socială armonioasă, inclusiv sporirea şanselor de a urma parcursuri de învăţare 
ulterioare, care să le faciliteze găsirea unui loc de muncă într-o piaţă a muncii modernă, 
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flexibilă şi incluzivă. Participarea la cursul ”Addressing diversity and equality în classroom” 
din Marea Britanie a venit în sprijinul cadrelor didactice, oferindu-le diferite abordări şi soluţii 
de adaptare a demersului didactic la necesitățile copiilor, indiferent care ar fi acestea. 
Practicarea incluziunii școlare a venit în sprijinul elevilor proveniți din grupurile vulnerabile, 
care au avut nevoie de sprijin şi consiliere de specialitate. Astfel, s-a promovat un proces de 
învăţare centrat pe nevoile elevului, nediscriminatoriu, având la bază respectul pentru 
valorile celuilalt şi promovarea egalității de şanse. Prin consilierea adecvată a elevilor care 
fac parte din grupurile vulnerabile, a crescut şansa integrării acestora în societate. Achizițiile 
dobândite prin aceste formări au constituit premisele creării unei școli competitive, atractive, 
la standarde europene, care răspunde nevoilor individuale ale elevilor şi nevoilor 
comunității. Astfel, prin particarea la cele trei cursuri de formare şi ulterior prin toate 
activităţile de diseminare şi implementare, considerăm că toate obiectivele  proiectului au 
fost cu succes atinse. 

• Prin implementarea proiectelor Erasmus, beneficiarii din instituţia noastră își vor îmbogăți şi 
dezvolta competențele şi aptitudinile de predare şi relaționare cu elevii, vor adăuga o 
dimensiune europeană şi internaţională activităţilor pe care le vor realiza, rezultatele 
învăţării vor fi mult ameliorate datorită contextului non formal al activităţilor. Instituţia va 
deveni mai atractivă prin felul în care își desfășoară activitatea, prin promovarea dialogului 
intercultural şi al învăţării limbilor străine în contact  permenent cu instituţii din toată Europa. 

• Prin intermediul proiectului finanţat în cadrul programului Erasmus+, angajaţii instituţiei 
noastre  au dobândit experienţa de lucru cu instrumentele specifice progamului de finanţare. 
De asemenea prin intermediul proiectului, grupul ţintă şi-a îmbunătăţit abilităţile 
antreprenoriale şi au fost înființate business-uri dezvoltând mediul de afaceri. 

• Prin oferirea posibilității de a participa la formări la nivel european pentru mai multe cadre 
didactice din școală, proiectele Erasmus+ au condus la o deschidere  privind calitatea 
serviciilor educativ-terapeutice  ce trebuie oferite elevilor cu dizabilităţi, la diferite modalități 
de organizare a activităţii ce conduc la o incluziune mai bună, îmbunătăţirea instrumentelor 
de lucru (de evaluare, programe de intervenție) şi totodată  la întărirea încrederii în utilizarea 
unor strategii educativ-terapeutice, ca fiind larg răspândite la nivel european. Cadrele 
didactice și-au dezvoltat  contactele cu specialiști din alte țări europene, realizând prin 
rețelele de socializare un permanent schimb de  bune practici.  

• Prin proiectul pe care îl implementăm în prezent consider că profesorii și elevii din școala 
noastră beneficiază de o aducere la zi, la dimensiune europeană a metodelor, tehnicilor și 
instrumentelor TIC utilizate la clasă și în activitățile nonformale. De asemenea, se oferă 
oportunitatea unui schimb de experiență foarte necesar în societatea secolului XXI unde 
elevii actuali, viitori cetățeni, vor ajunge să studieze și să muncească în alte țări ale spațiului 
comunitar. Exersarea competențelor lingvistice și interculturale este o altă valoare adăugată 
a acestor proiecte pentru personalul implicat în implementare.  

• Proiectul din 2014: posibilitatea operatorilor din domeniul sudurii de a accesa un sistem de 
calificare care este armonizat la nivelul UE; instituţia beneficiară are pe piaţă oferta aceasta, 
iar în luna martie va începe prima sesiune de training urmată de calificare la COMELF 
Bistrița. Proiectul din 2016: Consorțiul va produce un curriculum şi un sistem de calificare pe 
un domeniu în care calificarea se face nearmonizat, iar instituţia beneficiară va fi cea care 
nu numai că va fi prima care va oferta pe piaţă acest sistem de calificare de personal, dar va 
și sprijini alte entități doritoare să abordeze acest domeniu. 

• Proiectul Erasmus plus este foarte birocratizat !!! 
• Proiectul Erasmus+ "The fight against drugs addiction" implementat de şcoala noastră are 

ca scop îmbunătățirea calității și consolidarea dimensiunii europene în educație, încurajarea 
învățării limbilor străine și a cooperării transnaționale între școli, promovarea conștiinței 
interculturale și a inovației în ceea ce privește metodele pedagogice și tehnicile 
informaționale. În acest proiect sunt implicaţi un număr mare de persoane: elevi, părinti, 
personal didactic, comunitatea locală.  

• Proiectul Erasmus+ a avut un impact deosebit atât asupra instituţiei beneficiare, cât şi a 
comunității locale. Valoarea europeană adăugată este esențiala, până în 2014 instituţia 
nefiind implicată în astfel de proiecte. Astfel, s-a realizat: conștientizarea cetățeniei 
europene, participanţii realizând că fac parte dintr-un tot unitar, numit Europa;  a crescut 
încrederea în propria persoană, conștientizând că activităţile educative desfăşurate în 
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instituţia de  învățământ sunt comparabile cu cele din exterior;  s-au îmbunătăţit metodele şi 
tehnicile de predare în școală, aplicând ceea ce s-a învăţat în activităţile de formare din 
exterior; s-au îmbunătăţit cele opt competențe cheie: competențe lingvistice în limba 
maternă, în limba engleză, competențe matematice, științifice şi tehnologice, de învăţare, 
civice, interpersonale, interculturale şi sociale, competențe antreprenoriale şi de exprimare 
culturală; s-a creat o legătură între participanţii implicaţi în proiect, urmând să se desfășoare 
şi alte activităţi în care  vor colabora;  s-a creat o rețea  de instituţii care vor colabora şi în 
viitor. 

• Proiectul Erasmus+ a însemnat pentru şcoala noastră un nou şi modern plan de dezvoltare 
instituţională şi implicit creşterea capacităţii de a dezvolta și operaționaliza un plan  managerial 
de calitate, în concordanță cu standardele europene, dezvoltarea competențelor lingvistice, 
promovarea învățării limbilor străine, încurajarea dezvoltării de proiecte educaționale 
internaționale, încurajarea mobilității cadrelor didactice și dezvoltarea de atitudini pozitive 
privind schimburile de bune practici în context  internațional. 

• Proiectul Erasmus+ care a fost implementat în instituţia noastră a oferit beneficiarilor direcţi, 
în special, şi întregii comunităţi şcolare o nouă perspectivă asupra sistemelor de învăţământ 
europene, putând astfel împrumuta şi adopta în şcoala noastră strategii didactice dar şi de 
managementul şcolar observate în cadrul şcolilor europene partenere. Elevii noştri au avut 
şansa de a fi promovaţi în cadrul unor activităţi de anvergură europeană iar prestigiul şcolii 
noastre a crescut considerabil, nu doar la nivel local şi regional, rezultatele şi abilităţile 
elevilor noştri fiind apreciate de către partenerii noştri europeni. 

• Proiectul Erasmus+ finalizat în 2016 a contribuit la eficientizarea activităţii didactice prin: 
diversificarea metodelor didactice (cu accent pe cele activ-participative) şi a metodelor de 
evaluare (introducerea portofoliului electronic), îmbunătăţirea ofertei curriculare (noi 
discipline opționale bazate pe metode e-learning şi CLIL), dezvoltarea unui nou proiect de 
parteneriat strategic pe tema CLIL, creşterea gradului de implicare a cadrelor didactice 
tinere în structurile de management instituțional, implementarea sistemului european al 
calității în școală, dezvoltarea conpetenţelor digitale, de comunicare şi de lucru în echipă ale 
cadrelor didactice, îmbunătăţirea relației între şcoală şi comunitate. 

• Proiectul implementat în perioada 2014-2016 şi noul proiect aprobat în 2016 şi aflat în 
implementare contribuie la internaționlizarea instituţiei școlare, sprijină introducerea inovaţiei 
didactice în rândul elevilor şi al cadrelor didactice, prin utilizarea din ce în ce mai frecventă a 
noilor tehnologii în proiectarea şi desfăşurarea activităţilor educaţionale la orele de curs şi în 
cadrul activităţilor extracurriculare. Prin participarea la cursuri de formare în străinătate, 
profesorii au creat o adevărată rețea de profesioniști la nivel european alături de care se vor 
dezvolta viitoare parteneriate şi colaborări europene. Totodată, trebuie menționată creşterea 
calității actului educaţional prin implementarea de tehnici şi strategii noi axate pe utilizarea 
dispozitivelor mobile şi a resurselor online în activităţile didactice, şcoala reușind astfel să 
recupereze din decalajul faţă de avansul tehnologic actual. 

• Proiectul va duce treptat la dezvoltarea învăţământului şcolar special atât în judeţul 
Suceava, cât şi în judeţele învecinate, pe baza schimbului de experienţă, a intensificării 
cooperării şi a evoluţiei ascendente a acestui sector în următorii ani. Proiectul va avea 
impact asupra unui număr de minim 700 de persoane - personal din învățământul școlar 
special din județul Suceava, iar beneficiarii finali vor fi minim 1700 de copii cu CES care 
urmează o formă de învățământ în școlile speciale din județ, precum și părinții acestora.   

• Schimburile de experiență cu alți specialiști din domeniul incluziunii nu numai că îmbogățesc 
viața specialiștilor implicați în proiect în plan profesional, dar şi pe plan personal, ca de 
exemplu: învățarea limbilor străine, competențe interculturale, încrederea în sine și 
conștiința de sine. Experiențele Erasmus oferă specialiștilor o perspectivă îmbunătățită a 
ceea ce înseamnă să fii un cetățean european. Aceste mobilități, schimburi de experiențe au 
efecte benefice atât pentru persoanele participante, cât și pentru instituțiile de origine și 
gazdă. 
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• Spațiul european este foarte divers, Estul diferențiindu-se de Vest, inclusiv când este vorba 
despre stilul de viaţă al tinerilor. Un schimb de informaţii şi o experienţă folosite ca o sursă 
de învăţare poate fi o metodă excelentă de a coopera în societatea europeană şi una dintre 
cele mai bune căi să abordăm una dintre preocupările noastre comune: o generație tânără 
care va adopta un nou stil de viaţă. Aceste proiecte vor aduce schimbări majore, abordarea 
problemelor europene la nivel de instituţii astfel ca împreună să se poată construi o 
comunitate interculturală unde participanţii vor realiza că sunt mai eficienți dacă gândesc şi 
lucrează împreună. 

• Tineri şi lucrători de tineret mai informați cu practicile europene .  
• Tinerii cu care lucrăm și-au lărgit perspectivele şi acum văd Europa cu alți ochi, sunt mai 

deschiși către a călători şi studia şi în alte țări.  
• Tinerii şi staff-ul,  participanţi în proiect, au devenit mai conștienți de valorile europene, mai 

implicaţi în propria dezvoltare. Instituţia a atras mai mulți elevi, crescându-și prestigiul în 
comunitate datorită oferirii de oportunităţi de formare internaţională.  

• Toţi cei implicaţi în acest amplu proces au conştientizat necesitatea realizării trecerii de la un 
parteneriat consultativ la unul colaborativ şi durabil, cu implicaţii directe atât pentru 
angajatori care au nevoie de absolvenţi bine pregătiţi, cât şi pentru mediul educaţional care 
trebuie să răspundă comenzilor sociale. Ca urmare a acestei colaborări elevii noştri vor 
dobândi competenţe şi abilităţi pe tot parcursul perioadei de şcolarizare în concordanţă cu 
cerinţele angajatorilor, cerinţe ale unei economii bazată pe cunoaştere. 

• Transferul de know-how legat de învăţarea autodirijată a competenţelor cheie în firmele din 
turism. 

• Ultimul proiect pe care l-am scris și a primit finanțare din partea programului Erasmus+ a 
fost axat pe identitatea europeană. Cred că a fost un excelent cadru pentru participanții 
prezenți la schimbul de tineri să înțeleagă care sunt pericolele extremismului și mai ales să-
și (re)amintească ce anume îi aduce împreună (valorile europene).  

• Valoarea adăugată este extrem de mare şi constă în: creşterea calității activităţilor 
desfăşurate, creşterea atractivităţii şcolii şi a tipurilor de educaţie furnizate, creşterea 
interesului cadrelor didactice pentru propria formare şi constientizarea rolului la clasă, 
schimbarea modului de organizare a activităţilor practice, a modului de monitorizare şi 
evaluare a acestor activităţi, creşterea gradului de implicare în activităţi de cooperare 
europeană, creşterea gradului de conștientizare a importanței educaţiei furnizate, creșterea 
competenţelor personale şi profesionale ale tuturor celor implicaţi în educaţie. 

• Valoarea adăugată a proiectului a fost asigurată în primul rând prin menirea acestuia de a 
îmbunătăţi calitativ procesul de formare profesională şi de a crea o forţă de muncă viitoare 
bine calificată, competentă şi productivă. Atingerea acestui obiectiv implică elaborarea şi 
implementarea unor programe de instruire şi formare a unui număr mare de cadre didactice, 
elevi care să fie angrenaţi în rezolvarea unor probleme concrete, să fie formaţi în spiritul 
economiei de piaţă, să dobândească cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi specifice practicării 
viitoarei profesii. 

• Voluntarii din 4 țări diferite au oferit tinerilor şi copiilor posibilitatea de învăţare interculturală. 
Au lucrat mult la şcoală şi la Centrul de Tineret, astfel Centrul a devenit un punct al 
deschiderii spre diversitate şi locul inițiativelor locale. Activităţile inițiate prin proiectele 
noastre ajută dezvoltarea comunității şi cetățenia activă, lucru care contribuie atât la 
atingerea obiectivelor asociaţiei cât şi la succesul acestuia.  

Pe lângă întrebarea cu răspuns deschis referitoare la valoarea adăugată adusă de 

implementarea proiectelor Erasmus+ la dezvoltarea dimensiunii europene a organizaţiilor/ 

instituţiilor beneficiare, respondenţii au fost solicitaţi să facă aprecieri privind măsura în 

care aceste proiecte contribuie la dezvoltarea a 16 aspecte specifice domeniilor educaţie, 

formare şi tineret. 
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Frecvenţa aprecierilor celor 1464 de respondenţi este prezentată în tabelul şi diagrama 

următoare. 

Prin implementarea proiectului/proiectelor s-a contribuit sau se va contribui la (selectați aprecierea cea mai apropiată de 
părerea dumneavoastră): 

Aspecte vizate 
In foarte 

mare 
măsura 

In mare 
măsura 

Suficient 
In mică 
măsura 

Deloc 
Nu 
știu 

Dezvoltarea de competențe/abilităţi relevante pentru piaţa 
muncii 

613 538 203 68 17 25 

Consolidarea coeziunii sociale 509 623 233 55 12 32 

Îmbunătăţirea calității serviciilor de educaţie şi formare 798 500 114 22 8 22 

Modernizarea sistemelor de educaţie şi formare 660 548 167 52 12 25 

Cooperarea între instituţii din țările participante la 
programul Erasmus+ 

1002 361 68 11 7 15 

Creşterea atractivităţii instituţiilor furnizoare de educaţie, 
formare 

748 489 142 35 20 30 

Îmbunătăţirea predării şi învăţării limbilor străine 742 467 150 40 32 33 

Promovarea participării la viaţa democratică în UE 593 525 220 62 28 36 

Promovarea cetățeniei active 642 546 178 42 24 32 

Promovarea dialogului intercultural 911 423 81 17 12 20 

Promovarea incluziunii sociale 658 542 185 39 13 27 

Completarea reformelor de politici în domeniul tineret 294 468 327 142 107 126 

Îmbunătăţirea transparenței rezultatelor învăţării obținute 
în contexte de învăţare diferite 

617 568 187 35 21 36 

Recunoşterea rezultatelor învăţării obținute în contexte 
diferite (formale/non-formale/informale) 

688 535 151 34 21 35 

Consolidarea dimensiunii internaţionale a activităţilor de 
educaţie şi formare 

864 469 80 20 9 22 

Consolidarea dimensiunii internaţionale a activităţilor în 
domeniul tineretului 

560 473 176 72 73 110 
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Ţinând cont de frecvenţele aprecierilor, scorurile medii calculate, (din maximum 5) sunt 

următoarele: 

Aspecte vizate 
Scoruri medii 

acordate 
Procent din scorul 

maxim  
Completarea reformelor de politici în domeniul tineret 3.52 70.46% 

Consolidarea dimensiunii internaţionale a activităţilor în domeniul 
tineretului 

4.02 80.31% 

Consolidarea coeziunii sociale 4.09 81.82% 

Promovarea participării la viaţa democratică în UE 4.12 82.31% 

Dezvoltarea de competențe/abilităţi relevante pentru piaţa muncii 4.15 83.10% 

Îmbunătăţirea transparenței rezultatelor învăţării obținute în contexte 
de învăţare diferite 

4.21 84.16% 

Promovarea cetățeniei active 4.22 84.30% 

Modernizarea sistemelor de educaţie şi formare 4.25 84.91% 

Promovarea incluziunii sociale 4.25 84.95% 

Recunoşterea rezultatelor învăţării obținute în contexte diferite 
(formale/non-formale/informale) 

4.28 85.68% 

Îmbunătăţirea predării şi învăţării limbilor străine 4.29 85.81% 

Creşterea atractivităţii instituţiilor furnizoare de educaţie, formare 4.33 86.64% 

Îmbunătăţirea calității serviciilor de educaţie şi formare 4.43 88.54% 

Consolidarea dimensiunii internaţionale a activităţilor de educaţie şi 
formare 

4.50 89.94% 

Promovarea dialogului intercultural 4.53 90.53% 

Cooperarea între instituţii din țările participante la programul Erasmus+ 4.61 92.30% 
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Se observă că cele mai mari scoruri corespund: Cooperării între instituţii din ţările 

participante la programul Erasmus+, Promovării dialogului intercultural şi Consolidării 

dimensiunii internaţionale a activităţilor de educaţie şi formare. 

Scorul mic, de 3,52 calculat pentru Copletarea reformelor de politici în domeniul tineretului 

se justifică prin numărul mic de respondenţi care au implementat sau implementează 

proiecte Erasmus+ în domeniul Tineret. 

 

III.2 Rezultate ale respondenţilor beneficiari ai proiectelor de mobilitate 

Erasmus+ (KA1) aprobate în anii 2014, 2015 și/sau 2016 

Au răspuns la chestionar 1005 persoane care au declarat că au implementat sau 

implementează proiecte Erasmus+ de mobilitate. Dintre aceste persoane, doar 940 au dat 

răspunsuri complete.  

În proiectele finanțate, cei mai mulţi dintre respondenții care au dat răspunsuri complete au 

avut/au  rol de coordonator de proiect:  

In cadrul proiectului/proiectelor de Mobilitate Erasmus+ în care ați fost/sunteți implicat(ă) ați 
avut/aveți rolul de: 

Roluri avute în proiecte de mobilitate  Număr răspunsuri 
Procent din total 

respondenți 

Coordonator de proiect 559 59.5% 

Membru în echipa de proiect 324 34.5% 

Participant(a) la mobilitate 275 29.3% 
Ați avut alt rol 34 3.6% 
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Cei 940 respondenți, cu răspunsuri complete, beneficiari de proiecte de mobilitate, 

apreciază informarea și consultanța oferită de către experții ANPCDEFP  pe durata 

implemntării proiectelor după cum se poate observa în tabelul și diagrama următoare. 

Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informare şi 
consultanţă în toate etapele de implementare a proiectului? 

 

foarte 
bună 

bună 

nici 
bună, 
nici 

slabă 

foarte 
slabă 

nu pot 
aprecia/nu 
se aplică 

Deschidere 749 120 16 4 51 
Amabilitate 745 121 17 5 52 
Explicaţii clare 710 144 30 5 51 
Explicaţii corecte 731 128 25 2 54 
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon) 718 141 23 5 53 
 3653 654 111 21 261 

 

Nivelul de apreciere a modului în care experții ANPCDEFP au oferit informații și consultanță 

pe toată durata implementării proiectelor, a crescut față de cel din anul 2015 cu 0,09. 

 
Scor mediu în anul 

2015 
Scor mediu în anul 

2016 
Deschidere 4.67 4.77 
Amabilitate 4.66 4.76 
Explicaţii clare 4.60 4.69 
Explicaţii corecte 4.68 4.74 
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon) 4.65 4.72 
 4.65 4.74 
 93.05% 94.71% 
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În cazul interacțiunii cu reprezentanții ANPCDEFP aflați în misiuni de control/audit,  

frecvenţa aprecierilor este următoarea: 

 

foarte 
bună 

bună 

nici 
bună, 
nici 

slabă 

foarte 
slabă 

nu pot 
aprecia/nu 
se aplică 

Deschidere 525 90 6 3 316 
Amabilitate 521 92 6 5 316 
Explicaţii clare 507 109 5 3 316 
Explicaţii corecte 516 98 7 3 316 
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon) 515 98 8 2 317 
 2584 487 32 16 1581 
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Nivelul mediu de apreciere în anul 2016, este mai mare cu 0,02 decât cel referitor, în 

acelaşi an, la informare și consultanță în vederea implementării proiectelor şi cu 0,07 

puncte mai mare decât cel dat, în anul 2015, pentru calitatea colaborării cu personalul 

ANPCDEFP aflat în misiuni de audit/control. 

 
Scor mediu 
în anul 2015 

Scor mediu în 
anul 2016 

Deschidere 4.70 4.78 

Amabilitate 4.68 4.76 

Explicaţii clare 4.67 4.74 

Explicaţii corecte 4.70 4.76 

Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon) 4.67 4.76 

 4.69 4.76 

 93.72% 95.20% 

 

Cele mai multe dintre cele 940 proiecte de mobilitate care s-au implementat/se 

implementează cu participarea respondenților la chestionar, sunt în domeniile:Educație 

școlară și VET: 

Ave i ș /aţi avut în derulare proiecte de mobilitate Erasmus+ în 
domeniul? 

Educaţie 
Şcolară 

Educaţie 
Universitara VET Educaţia 

Adulţilor Tineret 

411 118 233 57 121 

43.72% 12.55% 24.79% 6.06% 12.87% 
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Pentru a identifica percepţia respondenţilor privind măsurile luate pentru asigurarea calităţii 

mobilităţilor cu scop de învăţare şi a valitării, recunoaşterii, transferului şi acumulării 

rezultatelor învăţării (implementarea Sisstemului European de Credit pentru Educaţie şi 

Formare Profesională-ECVET), chestionarul a conţinut întrebări referitoare la: 

• activităţi derulate pentru asigurarea calităţii mobilităţilor; 

• documente agreate anterior mobilităţilor cu partenerii; 

• evaluarea rezultatelor învăţării obţinute în mobilitate; 

• modalităţile de certificare; 

• raportarea rezultatelor învăţării la standardele de pregătire profesională/ 

ocupaţionale; 

• sprijinul acordat participanţilor la mobilitate de către organizaţiile/instituţiile 

beneficiare; 

•  recunoaşterea rezultatelor învăţării obţinute în mobilitate. 

La întrebarea referitoare la activităţile derulate în cadrul proiectelor de mobilitate pentru 

asigurarea calităţii mobilităţilor, cei mai mulţi dintre respondenţi (745 - 79,26%)  au 

declarat că "Au fost semnate contracte/acorduri de formare/învăţare între organizaţiile de 

trimitere, de primire şi participant".  Frecvenţele răspunsurilor sunt următoarele: 

In vederea asigurării calității programelor/stagiilor de formare s-au derulat următoarele 
activităţi: 

Aspecte vizate 
Număr 

răspunsuri 
Procent din număr 
total respondenți 

Nu ştiu ce activităţi s-au derulat 23 2.45% 

Altele tipuri de activităţi  93 9.89% 

Incă nu s-au organizat mobilităţi 94 10.00% 

Nu s-au derulat astfel de activităţi 95 10.11% 

In catalogul de cursuri au fost prezentate detalii privind 
asigurarea calităţii cursurilor de formare. 

367 39.04% 

Organizaţia furnizoare a formării a trimis o scrisoare 
de intenţie. 393 41.81% 

Au fost semnate contracte/acorduri de formare/ 
învățare între organizaţiile de trimitere, de primire şi 
participanţi. 

745 79.26% 
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Cei care au selectat "Alte tipuri de activităţi" au făcut precizări din care reiese că o mare 

parte dintre beneficiari nu cunosc măsurile avute în vedere de către CE pentru asigurarea 

calității mobilităților cu scop de învățare/formare. Dintre numeroasele precizări, cele care 

se referă într-adevăr la măsuri de asigurare a calității mobilităților sunt următoarele: 

• Memoradum de înţelegere . 
• S-a încheiat MoU şi LA cu organizaţiile de primire. 
• Activităţile au fost certificate cu Certificat Europass. 
• Angajament de calitate. 
• Au fost încheiate acorduri privind cazarea și securitatea participanților la mobilitate, s-au 

completat documentele (certificat de absolvire și documentul Europass; s-a solicitat 
descrierea expertizei furnizorilor de formare (detalii despre formatori), s-a discutat despre 
modalitatea de monitorizare și de evaluare a beneficiarilor de mobilitate. 

• Au fost semnate acorduri de parteneriat între cei doi promotori şi acorduri de voluntariat . 
• Au fost semnate acorduri între organizaţiile de trimitere şi participanţi, stagiile de formare fiind 

prevăzute în formularul de aplicaţie. 
• Fiecare participant la mobilitate a avut de completat un pre-task trimis de furnizorii de formare 

pentru a veni în întâmpinarea nevoilor de formare. Ne-au fost trimise materiale cu informaţii 
detaliate privind conţinuturile abordate, competenţele vizate, metodele folosite. 

• Furnizorii au eliberat documentul de recunoştere Europass Mobility. 
• In relația cu partenerii, echipa de proiect a stabilit în timp util toate detaliile cursului cu fiecare 

organizație furnizoare de cursuri: perioada, condiţiile de desfăşurare, competențele oferite de 
curs şi certificate prin Mobility Pass, succesiunea etapelor în pregătirea mobilităţii. Demersul 
pregătirii fiecărei mobilităţi s-a desfăşurat de fiecare dată în timp util, astfel încât nu au existat 
disfuncționalități. Unde au fost necesare negocieri, acestea s-au făcut de către echipa de 
proiect, prin persoana responsabilă (coordonator, responsabil financiar, după caz) în scopul 
respectării prevederilor contractului de finanţare. În fiecare caz, problemele apărute au fost 
rezolvate prin comunicare, amiabil, fără a se înregistra neajunsuri pentru nicio parte 
implicată. Înţelegerile stabilite cu partenerii au fost de fiecare dată contractuale şi ferme. În 
redactarea şi obținerea documentului Europass Mobility Document s-au parcurs etapele 
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necesare prin comunicare cu partenerii şi convenirea asupra respectării conţinuturilor. De 
asemenea partenerii au fost informați în fiecare caz despre participanţii la mobilităţi în cadrul 
proiectului şcolii. După întoarcerea participanţilor din mobilităţi, echipa de proiect a menținut 
legătura prin email cu partenerii care au oferit cursurile pentru a obține feedback. 

• Organizaţia furnizoare a trimis materiale suport pentru pregătirea participanţilor. 
• Programul în fiecare mobilitate a fost stabilit de comun acord cu fiecare partener. 
• S-a încheiat şi MoU şi Angajament de Calitate. 
• S-a realizat armonizarea cerinţelor şi ofertei de educaţie a instituţiei organizatoare cu cerinţele de 

învăţare/formare ale facultății de origine astfel încât recunoşterea perioadei de mobilitate să se 
realizeze integral şi fără dificutăți. Dialogul s-a purtat prin mijloacele de comunicare scrise şi 
telefonic, de către persoanele responsabile pentru organizarea mobilităţii.   

• S-au completat formulare Europass. 
• S-au eliberat certificate de competență profesională. 
• S-au semnat mandate, acorduri de învăţare între participanţi, organizația gazdă, între 

parteneri şi s-au semnat declarațiile de prezență. 

Conform răspunsurilor date, anterior mobilităţilor, cei mai mulţi dintre beneficiari au agreat 

cu partenerii/furnizorii conţinutul programelor de formare (81,4% dintre respondenţi)  

şi/sau responsabilităţile pentru îndrumarea participanţilor la formare (71,2% dintre 

respondenţi). 

Anterior mobilităţilor au fost agreate cu partenerii/furnizorii de formare următoarele: 

Aspecte vizate 
Număr 

răspunsuri 
Procent din număr 
total respondenți 

Nu s-a agreat nimic cu partenerii/furnizorii de formare 
anterior mobilităţilor 

12 1.3% 

Nu știu ce s-a agreat cu partenerii/furnizorii de formare 
anterior mobilităţilor 

18 1.9% 

Altele înţelegeri cu partenerii/furnizorii de formare  34 3.6% 

Nu este cazul deoarece mobilităţile au constat în misiuni de 
predare 

35 3.7% 

Incă nu s-au organizat mobilităţi 100 10.6% 

Responsabilii şi responsabilităţile privind monitorizarea 
programelor de formare 601 63.9% 

Modalitățile de validare şi certificare a rezultatelor învăţării 636 67.7% 

Modalitățile de evaluare a rezultatelor învăţării 655 69.7% 

Responsabilii şi responsabilităţile privind îndrumarea 
participanţilor la formare (mentorat/tutorat) 

669 71.2% 

Conţinutul programului de formare 765 81.4% 
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Pentru a se înţelege ce alte aspecte au fost agreate cu partenerii, respondenţii au completat: 

• Eliberarea Certificatului Europass Mobility 
• Statutul participantului în organizaţia primitoare, cerinţele de asigurări. 
• Pregătire culturală/Activităţi culturale. 
• Înţelegeri legate de condiţiile de cazare, masă.  
• S-a aplicat sistemul de calificare construit în cadrul proiectului. Consorțiul a furnizat şi lectorii 

şi cursanții. Unul dintre parteneri a găzduit cursul. 
• Activităţi de cercetare, de realizare a unui chestionar de prevenire a abandonului școlar, 

realizarea unor povești digitale cu privire la locurile de muncă vizitate şi meseriile pe care le 
implică. 

• Modalități de monitorizare şi sprijin a activităţilor de continuare, implementate de instituţia 
beneficiară. 

• Conţinutul programului de formare, modalitățile de evaluare, de validare şi certificare a 
rezultatelor învăţării au fost agreate la nivel de parteneriat, în vederea existenței unui cadru 
unitar, în contextul în care fiecare instituţie a organizat propriul program de formare (fără a se 
derula mobilităţi în acest scop). 

• Pe mail a fost transmis programul mobilităţilor.  
• Programul pe zile pentru activităţile de învăţare. 
• Activităţi de predare-învăţate-evaluare în școlile partenere: s-au stabilit de comun acord în 

întâlnirile de lucru, programul, activităţile, termenele, locațiile, obiectivele specifice. 
• Activităţile din cadrul proiectului au fost stabilite în cooperare cu toți partenerii şi au fost 

dezvoltate pe durata derulării proiectului în funcţie de condiţiile specifice. 
• Am solicitat că pe lângă certificatele de participare să se elibereze și documentele Europass 

Mobility pe care instituția noastră le-a transmis unora dintre  furnizori. 
• Programe de activități agreate de toți partenerii. 
• Au fost organizate sesiuni de formare pe termen scurt pentru angajaţii/voluntarii fiecărei 

organizaţii partenere. Pentru acestea, agenda formării a fost agreată în prealabil de către 
toate organizaţiile implicate, au fost completate certificate de participare, precum şi formulare 
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de evaluare la finalul activităţii. 
• Memorandum of understanding. 
• Adaptarea cursului la nevoile şcolii. 
• Completarea documentului de mobilitate Europass împreună cu organizaţia de trimitere. 
• Detalii legate de cazare, transport, modalitatea de plată/facturare. 
• Activităţi de pregătire socio-culturală. 
• Modalități de diseminare a rezultatelor. 

Informarea participanţilor la mobilitate, anterior mobilităţii, referitor la condiţiile de 

validare a rezultatelor învăţării, la recunoaşterea şi la transferul acestora, conform 

răspunsurilor, s-a făcut în cazul majorităţii respondenţilor: 

Anterior mobilităţilor participanţii la mobilităţi: 

Aspecte vizate 
Număr 

răspunsuri 

Procent din 
număr total 
respondenți 

Nu au cunoscut nici condiţiile de validare, nici de recunoaştere a rezultatelor învăţării pe care 
urmau să le ob inăș  în mobilitate 11 1.1% 

Au cunoscut doar condiţiile de recunoştere în context naţional a rezultatelor învăţării pe care 
urmau să le ob inăș  în mobilitate 21 2.2% 

Nu știu dacă anterior mobilităţii participanţii au fost informași cu privire la validarea şi 
recunoşterea rezultatelor învăţării 23 2.4% 

Nu este cazul deoarece mobilităţile au constat în misiuni de predare 39 4.0% 

Au cunoscut doar condiţiile de validare a rezultatelor învăţării pe care urmau să le ob inăș  în 
mobilitate 77 7.9% 

Incă nu s-au organizat mobilităţi 114 11.7% 
Au cunoscut atât condiţiile de validare cât şi de recunoştere în context naţional a rezultatelor 
învăţării pe care urmau să le ob inăș  în mobilitate 688 70.7% 
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Doar în cazul a 31,7% dintre respondenţi, evaluarea rezultatelor învăţării s-a efectuat la 

furnizorul de formare/organizaţia de primire, aşa cum este de aşteptat în cazul unor proiecte 

în care se implementează ECVET: 

Rezultatele învăţării obtinuţe de participanţi pe durata mobilităţi: 

Aspecte vizate 
Număr 

răspunsuri 
Procent din număr 
total respondenți 

Nu au fost evaluate 11 1.2% 

Nu știu 13 1.4% 
Nu a fost cazul pentru că mobilităţile au fost misiuni de predare 23 2.4% 
Au fost evaluate după întoarcerea în arăș  56 6.0% 

Nu este cazul, încă nu au avut loc mobilităţi 133 14.1% 

Au fost evaluate la sfârșitul mobilităţii la organizaţiile partenere/furnizoare de 
formare 298 31.7% 

Au fost evaluate atât la organizaţiile partenere/furnizoare de formare cât şi la 
întoarcerea în arăș  406 43.2% 
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Doar 55,4% dintre respondenţi declară că participarea la mobilitate a fost documentată cu 

documentul Mobilitate Europass. Eliberarea acestui document este obligatorie pentru 

participanţii la mobilităţi în domeniile: Educaţie şcolară, Educaţia Adulţilor şi VET (701 

respondenţi).  

Persoanele participante la mobilităţi: 

Aspecte vizate 
Număr 

răspunsuri 
Procent din total 

respondenți 

Nu au primit niciun fel de certificat 8 0.9% 

Nu știu 15 1.6% 

Au primit alt tip de certificat  91 9.7% 

Nu este cazul pentru că încă nu s-au derulat mobilităţi 135 14.4% 
Au primit Documentul Mobilitate Europass 521 55.4% 
Au primit certificat de participare 640 68.1% 

 

Alte certificate/adeverinţe/documente  precizate de către respondenţi sunt: 

• Adeverință; 
• Youthpass; 
• Certificat de participare şi la activităţi specifice separate; 
• Certificat de Absolvire pentru cei care au promovat examenul; 
• Certificat de pregătire lingvistică; 
• Certificate de participare în mobilitate din partea organizaţiei de trimitere, avizat de 

Inspectoratul Scolar Județean; 
• Atestatul de Evaluator DELF; 
• Certificatul personalizat al instituţiei de primire; 
• Voluntpass; 
• Zertifikat WBS,  
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Cu privire la raportarea rezultatelor învăţării obţinute în mobilitate la standardele de 

pregătire profesională sau la standardele ocupaţionale, respondenţii declară: 

Activităţile de formare derulate în perioadele mobilităţilor au vizat rezultate ale învăţării 
care corespund standardelor de formare profesională/ocupationale pentru 
calificările/ocupațiile participanţilor: 

Answer Options 
Număr 

răspunsuri 
Procent din număr 
total respondenți 

DA - în totalitate 574 61.1% 

DA – parșial 154 16.4% 
NU 35 3.7% 
Nu știu 20 2.1% 
Nu este cazul pentru că mobilităţile au constat în misiuni de predare 33 3.5% 
Nu este cazul pentru că nu s-au organizat încă mobilităţi 124 13.2% 

 

Cea mai mare parte dintre respondenţi apreciază că organizaţiile de trimitere au sprijinit 

participarea la mobilitate a personalului/elevilor/studenţilor/tinerilor: 

Participanţii la mobilităţi cu scop de învăţare/formare au fost sprijiniți de instituţia în care 
lucrează/învăţă: 

Variante de răspuns 
Număr 

respondenți 
Procent din total 

respondenți 

DA - în totalitate 686 73.0% 

DA – parțial 89 9.5% 

NU 16 1.7% 

Nu știu 45 4.8% 

Nu este cazul pentru că nu au fost încă organizate mobilităţi 104 11.1% 
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Modalităţile de sprijin oferite de organizaţiile beneficiare sunt: 

• A fost oferit suport financiar pentru zilele de transport, au fost oferite informaţiile necesare 
pentru desfăşurarea în bune condiţii a mobilităţii de formare. 

• Am aplicat anumite metode de predare-învăţare în școală. 
• Asigurarea pregătirii lingvistice; asigurarea pregătirii psihopedagogice despre învăţământul 

incluziv; îndrumarea pentru achiziționarea biletelor de călătorie şi rezervarea camerei la 
hotel, în funcţie de necesități, emiterea documentelor în vederea realizării mobilităţii (contract 
tripartit, contract financiar, certificat Europass Mobility); monitorizarea corespondenței cu 
formatorii şi îndrumarea în realizarea activităţilor de pregătire organizate de aceştia. 

• Consiliere şi ajutor în achiziționarea pachetelor de transport şi cazare, suplimentarea 
fondurilor acolo unde a fost cazul. 

• Au fost informați în legătură cu programul de formare/învăţare; Au fost informați în legătură cu 
validarea/recunoaşterea rezultatelor formării/învăţării obținute în mobilitate; Li s-a oferit 
pregătire lingvistică şi culturală anterior stagiului de mobilitate. 

• Găsirea unor persoane care să ne suplinească la ore. 
• Haine de lucru, asigurare de sănătate şi muncă, organizarea logistică a activităţilor de pregătire. 
• Înainte de plecarea în fiecare mobilitate, în organizaţia de trimitere, s-a realizat pregătirea 

pedagogică, culturală şi lingvistică şi completarea bazei de date Mobility Tool+;  În timpul 
mobilităţii, stagiarii VET au fost însoțiți de cadre didactice din organizaţia de trimitere (1 cadru 
didactic/7 participanţi minori). 

• Încheierea contractului tripartit; consiliere: alegerea cursului de formare, achiziționarea 
biletelor de avion; asigurarea materialelor necesare (laptop, prezentarea .ppt a şcolii etc.). 

• Încurajări verbale în vederea participării la mobilităţi având în vedere că unii candidați aveau 
reticențe cauzate de necunoaşterea limbii engleze. 

• Informaţii culturale, pregătirea mobilităţilor (comunicarea cu partenerii, detectarea celei mai bune 
locații pentru cazare şi a celei mai bune oferte pentru transport, asigurarea unui curs de limbă în 
cadrul instituţiei, semnarea contractelor cu beneficiarii, a contractelor tripartite, sfaturi din partea 
celor care au mai participat la mobilități, transmiterea către beneficiari a buletinului informativ al 
furnizorului de curs şi a datelor diplomației române în țara respectivă, informarea cu privire la 
documentele pe care trebuie să le elibereze furnizorul de curs, la situația financiară...). 
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• Prin punerea la dispoziție a aparaturii necesare pentru desfășurarea ativităților aferente 
mobilității; încurajarea personalului didactic și a elevilor pentru participarea la proiecte 
Erasmus, facilitarea organizării acitvităților de diseminare și exploatare a rezultatelor învățării 
în urma participării la mobilitate; crearea unei atmosfere pozitive și asigurarea transparenței 
privind accesarea finanțării pentru mobilitate. 

• Redactarea şi completarea documentației proiectului. 
• S-a primit sprijin cu privire la prezentarea proiectului, la organizarea concursului pentru 

alegerea participanţilor, la organizarea activităţilor de diseminare şi activităţilor propriu-zise. 
• S-a pus la dispoziția participanţilor la mobilităţi spațiul desfășurării activităţilor cu toate 

dotările necesare (calculatoare conectate la internet, laptopuri, tablă smart, etc.). 
• Selecția participanţilor; Cooperarea la organizarea şi derularea programului de pregătire 

generală, pedagogică, lingvistică, culturală;  Promovarea proiectului. 
• Tutorele desemnat de universitatea gazdă a asigurat asistența necesară participanţilor.  
• Organizarea în şcoală a unor prezentări şi a unui curs de formare / familiarizare cu programul 

E+ şi a unui curs IT (basic); Negocierea conţinutului contractelor tripartite; Asigurarea 
suplinirii la clasă a participanţilor, pentru acele mobilităţi care au avut loc în timpul anului 
școlar; Comunicare cu participanţii în timpul mobilităţilor (via email şi telefon); Sprijin logistic 
în organizarea activităţilor locale ale proiectului (implicarea managerilor şi a coordonatorului 
de proiect în organizarea de ateliere de lucru cu colegii, elevii şi părinții acestora; punerea la 
dispoziție a bazei materiale a şcolii pentru derularea activităţilor locale ale proiectului); 
Posibilitatea includerii unor opționale şi cercuri în oferta de CDS a şcolii; Postarea articolelor 
de diseminare pe site-ul şcolii şi pe pagina de Facebook a şcolii. 

• A fost creat contextul pentru transferul de abilităţi formate şi cunoştinţe. Au fost integrate în 
activitatea zilnică noile programe de formare. Au fost recunoscute certificatele eliberate. 

• Acces la baza tehnico-materială a instituției unde a avut loc deplasarea. Asigurarea 
deplasărilor în teren și oferirea explicațiilor necesare. Suport în completarea documentelor și 
obținerea fondurilor necesare deplasării. 

• Aceştia au beneficiat de sprijinul unui profesor însoțitor pe toată durata stagiului, precum şi 
de sprijinul monitorului. S-a ținut permanent legătura cu conducerea şcolii, care s-a 
preocupat de asigurarea condiţiiilor de călătorie şi de stagiu. 

• Activităţile pregătitoare organizate de instituţie, asigurarea personalului care să desfășoare 
activităţile participantului din şcoală pe perioada mobilităţii. 

• Au acceptat ca tinerii să lipsească de la ore, dacă aduc certificat de participare la proiect. 
• Au avut loc ședințe cu elevii participanţi la mobilităţi şi părinții acestora, s-au verificat şi 

actualizat cunoștințele de limba engleză pentru asigurarea unei comunicări eficiente între 
elevii instituţiei noastre (oaspeți) şi elevii instituţiei gazdă, s-a asigurat în condiţii bune 
transportul/ cazarea/ subzistența elevilor, s-a urmărit starea de sănătate a elevilor, etc. 

• Au fost consiliați de la momentul participării la concursul de selecţie până la întoarcerea în 
țară. Au primit ajutor la întocmirea documentelor necesare mobilităţii, la găsirea unei cazări la 
preț acceptabil, la asigurarea legăturii cu instituţia gazdă. 

• Conducerea instituţiei a facilitat profesorilor ce au lucrat la aplicaţie accesul la datele 
necesare, sprijin tehnic, s-a implicat direct în conturarea ideii de proiect. A asigurat participarea 
profesorilor la activităţile de pregătire înainte de mobilităţi, a asigurat dotarea tehnică necesară 
realizării pregătirii, participării la mobilitate. Conducerea şcolii a asigurat cadrul pentru 
diseminarea proiectului pe tot parcursul său, de la aplicaţie până la sosirea din mobilităţi. 

• Conducerea şcolii ne-a sprijinit în comunicarea cu familiile elevilor care au beneficiat de 
mobilitate şi în ceea ce priveşte partea contabilă (achiziționarea de bilete etc.). 

• Consiliere individuală, sprijin în stabilirea acordului de învăţare/formare, îndrumări privind 
asigurările ce trebuie încheiate, îndrumări privind modul de organizare individuală a mobilităţii 
(construcția bugetului personal, modul de abordare a persoanelor din organizaţia gazdă, 
aspecte culturale locale, specifice, etc.). 

• Continuarea celor învăţate.  
• Cunoștințele acumulate de lucrătorii de tinere pe durata formării au fost folosite în cadrul 

activităților locale și internaționale implementate de fiecare partener. 
• Da, în cadrul sesiunilor de mentorat precum şi prin training-ul livrat de organizație în stagii 

sau diverse alte activităţi de conștientizare a competenţelor.   
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• Echipa managerială a şcolii a creat participanţilor la mobilităţi toate condiţiile pentru bună 
desfăşurare a acestora: semnarea la timp a contractelor de finanţare şi a acordurilor de 
mobilitate cu instituţiile partenere, transferul corect şi la termen al finanţărilor, asigurarea 
suplinirii şi plata din buget a suplinitorilor pe durata mobilităţii, crearea cadrului propice pentru 
diseminări, evaluări, sprijin în organizarea conferinței finale la nivel județean etc. 

• In legătură cu organizarea transportului participanţilor către locul de desfăşurare a stagiului 
de formare, organizaţia beneficiară a căutat şi studiat oferte interne şi externe ale agențiilor 
de turism şi a ales-o pe aceea care exprima încredere, seriozitate şi securitatea călătorilor, 
având în plus şi un program de zbor adecvat încadrării în programul stagiului. S-a procedat la 
procurarea unei asigurări de călătorie, precum şi a unui card european de sănătate. S-a 
procedat la încheierea unui contract cu organizaţia de primire, în care s-au precizat clar 
drepturile şi îndatoririle celor două părți. Organizaţia beneficiară a negociat cu partenerul 
extern aranjamentele privind cazarea, transportul local în țara respectivă, în perioada 
premergătoare stagiului, alegându-se varianta financiară cea mai convenabilă, conform 
condiţiilor stipulate în contract. Organizaţia beneficiară a asigurat un proces de selecţie 
transparent, deschis tuturor profesorilor din instituţie, proces în care s-a evitat conflictul de 
interese şi s-au selectat participanţi cu profilul relevant specificității proiectului. Înainte de 
plecarea în mobilitate, organizaţia beneficiară  a asigurat participanţilor în proiect pregătire 
pedagogică, lingvistică şi culturală. Această pregătire a reprezentat contribuția organizației 
de trimitere la buna desfăşurare a proiectului. În timpul desfășurării proiectului, organizaţia 
beneficiară a monitorizat cu foarte multă atenţie activitatea participanţilor la organizaţia de 
primire, folosind ca instrumente fișe, chestionare, discuții cu furnizorul de formare, raportul 
întocmit de către participant la întoarcerea din stagiu. După finalizarea proiectului, organizaţia 
de trimitere a monitorizat cu foarte multă atenţie activităţile de evaluare, diseminare şi 
sustenabilitatea asigurată proiectului în următorii ani de după finalizarea lui efectivă.  În cazul 
apariției unor situații speciale, organizaţia beneficiară a conlucrat cu partenerul extern pentru 
rezolvarea acestora cât mai rapidă şi mai eficientă (de exemplu, în cazul în care unul din 
participanţii la proiect selectați în urma preselecţiei, nu mai poate participa la stagiu din cauza 
apariției unor evenimente neprevăzute, indepedente de voința lui, s-a procedat la înlocuirea 
lui cu una dintre rezerve). S-au intreprins măsuri de management al riscului, în cazul 
situațiilor de excepție şi de risc  (îmbolnăviri, accidente).  Beneficiarul a anunţat AN cu privire 
la cauzele şi soluționarea fiecărei situații. În orice fel de evenimente neplăcute organizaţia 
beneficiară a avut obligația de a contacta organele responsabile cu rezolvarea acelor situații  
pentru a remedia situația în cel mai scurt timp posibil. 

• Conducerea școlii ne-a facilitat obținerea avizelor de mobilitate de la ISJ, precum și 
programul de înlocuire a profesorilor.  

• Universitatea a fost prezentă, prin coordonatorii Erasmus ai facultăților şi decanate, în toate 
etapele de organizare şi derulare a activităţii. La nivel de organizare a fost monitorizată 
încheierea contractelor cu participanţii, achiziția de bilete pentru transport, de polițe de 
asigurare, asigurarea condiţiilor de masă şi cazare. Din punct de vedere al activităţilor 
specifice, au fost monitorizate alegerea şi prezența la firmele de practică, planul şi orarul 
activităţilor în instituţia gazdă. 

• Voluntarii au participat la întâlniri de pregătire, înainte de mobilitate, partenerii au ținut 
legătura cu voluntarii pe tot parcursul proiectului şi la întoarcere au avut întâlniri de evaluare, 
de diseminare şi de reintegrare. 

• Voluntarii au primit tot sprijinul ca să planifice, să deruleze şi să evalueze atât activităţile 
generale din Centrul de Tineret, cât şi ideile lor personale de activităţi. Au primit spațiu, au 
fost ajutați să dezvolte relațiile locale necesare pentru organizarea activităţilor, au fost ajutați 
cu informaţii şi cu obiectele necesare. Iar la sfârșit au primit şi feedback, lucru care ia ajutat la 
următoarele activităţi.  

• Voluntarii SEV au beneficiat de stagii de pregătire oferite de specialiști în domeniul asistenței 
sociale, psihologiei, psihopedagogiei. Au asistat la lecții demonstrative pe terapii 
educaţionale: ludoterapie, terapie ocupațională, socializare şi formarea autonomiei 
sociale.Tot timpul sunt asistați şi sprijiniți în cadrul activităților desfăşurate de profesorii 
psihopedagogi. 
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Numai doi dintre respondenţi au descris problemele/dificultăţile întâmpinate în derularea 

mobilităților din partea organizaţiilor beneficiare: 

• Orele lor au fost suplinite. Au plecat cu finanţare proprie pentru că grantul a intrat târziu, iar la 
întoarcere contabilitatea a pus probleme de rambursare a valorii grantului din lipsa unei 
deschideri şi informări prealabile. În prezent  se dorește includerea unui cont în Trezorerie în 
proiect, ceea ce nu este corect. Nu am metode să previn neînţelegerile şi aş avea nevoie de 
prezența unui formator al Agenţiei pentru problemele financiare ce apar inevitabil din lipsă de 
informare. 

• Am întâmpinat greutăți din punct de vedere al salarizării profesorilor pe perioada mobilităţii. 
Mobilitatea s-a desfăşurat în timpul cursurilor şi compartimentul contabilitate refuză să fie 
plătite persoanele care în această perioadă nu sunt în școală. 

Doar 44,6% dintre respondenţi declară că rezultatele învăţării obţinute în mobilitate au fost 

recunoscute în totalitate în context naţional. 

Rezultatele învăţării obţinute de participanţi în perioadele mobilităţilor au fost recunoscute în 
context național: 

Variante de răspuns 
Număr 

respondenți 
Procent din număr total 

respondenți 

DA - în totalitate 419 44.6% 

DA – parțial 156 16.6% 

NU 71 7.6% 

Nu știu 159 16.9% 

Nu este cazul pentru că nu s-au derulat încă mobilităţi 135 14.4% 

 

Comentariile făcute de respondenţi privitor la modul în care s-a făcut recunoaşterea 

rezultatelor învăţării pun în evidenţă faptul că mulţi dintre respondenţi confundă 

Documentul Mobilitate Europass cu un certificat deşi acest document asigură doar 

documentare în vederea recunoaşterii şi certificării. Există însă şi respondenţi care au 
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înţeles rolul acestui document şi care au realizat corect procesul de recunoaştere a 

rezultatelor învăţării în context naţional, mai ales în cazul mobilităţii elevilor/studenţilor: 

• Colegiul Economic "Nicolae Titulescu" a transferat şi validat rezultatele stagiului de formare 
efectuat în Republica Cehă şi în Polonia.  Documentul de Mobilitate Europass eliberat de 
promotor şi validat de către organizaţiile de primire prin semnarea şi ștampilarea acestora 
de către tutori şi reprezentanții legali a fost completat pentru fiecare participant. În prima zi 
după terminarea celor două mobilităţi, Certificatul de Mobilitate Europass a fost semnat şi 
ștampilat de către directorul colegiului şi înregistrat în registrul documentelor școlare 
oficiale. Rezultatele evaluării au fost notate în raportul de evaluare personal al 
participantului de către tutore, în ultima zi a programului de formare a stagiului. Unitățile de 
competență vizate: U6 - Lucrul în echipă - 30 ore (1 punct de credit), U9 – Tranziția de la 
şcoală la locul de muncă - 30  ore (1,5 puncte de credit , conform standardului românesc 
de învăţământ professional). Rezultatele stagiului de formare au fost transferate şi validate 
în România, în conformitate cu OMECT 4931 / 29.07.2008.  Metoda: La finalul stagiului de 
formare din mobilitate, participantul a primit un calificativ (în funcţie de rezultatele  învăţării 
dobândite pe parcursul formării) la întoarcerea în țara de origine; în cazul fiecărui 
participant, calificativul, nota a fost înregistrată în documentul școlar: catalogul. Notele 
obținute au fost 9 şi 10. Nota a fost acordată conform raportului de evaluare cu caracter 
personal al participantului şi documentului de Mobilitate Europass. Diagramele de 
echivalare a rezultatelor activităţilor elevilor pe toată perioada stagiului de pregătire 
practică sunt prezentate în memorandum-ul semnat de toate părțile implicate în acest 
proces. 

• În urma participării la cursul de formare am conceput un opțional care a fost aprobat de 
Inspectoratul Județean Școlar şi care se derulează în școală. 

• Aprecierea în fişa de autoevaluare anuală a cadrului didactic. Acordarea punctajului aferent în 
fişa de evaluare pentru acordarea gradației de merit, pentru transfer, restrângere de activitate. 

• Colegiul Tehnic Auto „Traian Vuia” Focșani va aplica Ordinul 4931/29.07.2008 și va elibera 
un Certificat de participare la stagiu. 

• Elevilor participanţi li s-au validat rezultatele formării/învăţării la întoarcerea din mobilitate 
prin încheierea mediei la modulul pentru care au efectuat stagiul de mobilitate. 

• In urma pregătirii lingvistice, participanţii au primit certificate. Participanţilor li s-a validat 
Documentul Mobilitate Europass. Urmează a se face demersurile necesare pentru 
echivalarea rezultatelor învăţării din aceste stagii de formare internaţionale, a 
competenţelor nou dobândite prin obținerea certificatelor cu credite profesionale  
transferabile. 

• Pentru elevi, prin note la modulele de stagii de pregătire practică. Pentru cadrele didactice, 
prin puncte în fişa de autoevaluare anuală. 

• S-au înscris competențele dobândite pe certificatul de calificare nivel 4. 
• Acordarea de punctaje mai mari la evaluarea anuală a profesorilor şi la obținerea gradației 

de merit. Aprecieri/evidențieri  în cadrul unor inspecții. Aprecieri/evidențieri în procesul de 
obținere a gradelor didactice (elaborarea lucrării de grad I). Urmează ca fiecare participant 
să inițieze demersurile necesare acordării de puncte de credit pentru formare continuă. 

• 2 puncte ECVET. 
• A fost asimilat programului obligatoriu de formare. 
• A fost elaborată procedura de validare, transfer şi recunoştere a RI dobândite în mobilitate, 

-conform metodelor şi instrumentelor de evaluare agreate prin MoU, LA la revenirea în țară 
rezultatele atestate prin Europass Mobility au fost recunoscute prin note la modulul de 
practică comasată corespunzător calificării. 

• Acolo unde s-a potrivit, creditele acumulate în deplasare au fost recunoscute pentru 
domenii de competență similare din programele de formare ale instituţiei noastre. 

• Adeverința este adaugată la dosarul personal. 
• Am demarat procedura de obținere a creditelor transferabile, urmează să mai trimitem la 

C.N.F.P. câteva documente pentru completarea dosarelor de echivalare. 
• Au fost consemnate în catalog. 
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• Au fost recunoscute de către instituţia din care fac parte. Fiind un program de formare 
pentru validarea materialului de formare destinat lucrătorilor de tineret, respectiv pentru 
pregătirea formatorilor, care vor preda acest material, o altă formă de recunoştere nu era 
posibilă. Organizaţiile au fost informate de posibilitatea solicitării unui Mobility Pass. 

• Au fost recunoscute rezultatele învăţarii conform Standardelor de Pregătire Profesională în 
vigoare corespunzătoare calificării Asistent medical generalist.  

• Ca activităţi de formare la nivel internaţional, pentru fișele postului. 
• Calificative anuale. 
• Certificat de mobilitate Europass, document care atașat CV-ului personal atestă perioada 

de formare şi competențele dobândite în stagiu. 
• Certificatele individuale dar și cele comune au fost recunoscute de către conducerea 

instituției, Consiliul profesoral, Consiliul de Administrație a școlii dar și de reprezentantul 
Inspectoratului Școlar Județean, Inspectorul responsabil cu monitorizarea proiectelor 
europene .  

• Credite ECTS; diploma supplement. 
• Creditele obținute au fost transferate şi notele obținute la evaluare au fost transformate în 

note de la 10 la 1. 
• Creditele studenţilor întorși din mobilitate sunt echivalate integrum. 
• După întoarcerea din mobilitate, documentul de mobilitate Europass a fost semnat şi 

ștampilat de către directorul Liceul Teoretic Teglas Gabor Deva şi înregistrat în Registrul de 
documente al şcolii. Validarea rezultatelor elevilor obținute în mobilităţi a fost efectuată de 
către comisia de validare. Rezultatele învăţării înregistrate în documentul Learning 
Agreement au fost comparate cu cele din Standardele Profesionale corespunzătoare 
calificării pe care participantul le-a obținut şi echivalate în note în conformitate cu sistemul 
de notare românesc, respectând tabelul de echivalare specificat în MoU. 

• După revenirea participanţilor în țara/unitatea de învăţământ s-au derulat activităţi de 
validarea şi recunoştere a rezultatelor învăţării/creditul obținut în mobilitatea de formare 
profesională. Prin numirea unei comisii de evaluarea a participanţilor în vederea 
recunoşterii şi validării competenţelor obținute pe baza documentului de mobilitate 
(Europass Mobility) şi a dovezilor din organizaţia de formare întocmite de tutore şi 
participanţi (fișe de lucru, fișe de observație, fișe de evaluare, caietul de instruire practică) 
s-a realizat validarea şi recunoşterea R.I. Astfel, situația la învăţătură (modulul CDL) a  
participanților s-a încheiat, iar competențele specifice standardului de pregătire 
profesională pot fi transcrise în certificatul de calificare la finalul studiilor.     

• Echivalarea stagiilor derulate cu perioada de practică obligatorie prevăzută în curriculum 
școlar. 

• Fiind vorba de programe pentru tineri, aceste rezultate au putut fi cunoscute numai de către 
cei interesați de acest lucru ! 

• In baza OMECTS nr. 3539/14.03.2012 privind derularea stagiilor de pregătire profesională, 
şcoala noastră a eliberat un certificat ce atestă stagiul de formare profesională ce specifică: 
locul de desfăşurare, durata, competențele şi abilităţile dobândite de către elevi. 

• La întoarcere s-a recunoscut numărul de credite ECTS conform Learning Agreement 
încheiat cu universitatea gazdă. 

• La întoarcerea din mobilitate echipa de recunoaștere și validare a stagiului va transfera 
rezultate dobândite ale învățării pe baza următoarelor documente: MoU dintre parteneri, 
Learning agreement, Certificatele de mobilitate Europass și fișa personal, conform OMETC 
nr.4931/29.07.2008. Responsabilul cu pregătirea  profesională a analizat documentele 
primite de  elev la finalul stagiului, certificatele Europass, Learning agreement, portofoliile 
de practică, de asemenea a discutat cu participanții la activitățile de pregătire și de formare 
profesională și a completat o fișă de evaluare post stagiu, în urma căreia s-a obținut un 
punctaj care s-a transformat în două note, după o procedură stabilită.  

• Youthpass certificate este recunoscut în Uniunea Europeană. 
• Youthpass-ul este recunoscut la nivel european.  
• Youthpass-ul nu este încă un certificat suficient de cunoscut şi recunoscut.  
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Au fost făcute câteva comentarii care pun în evidenţă dificultăţile întâmpinate în 

recunoaşterea rezultatelor învăţării, mai ales pentru cadrele didactice: 

• Acordarea de puncte în fişa de autoevaluare a activităţii didactice. Nu am făcut demersuri 
pentru a obține acreditarea cursurilor din cauza metodologiei prea greoaie, care nu este 
actualizată. 

• Nu am solicitat recunoşterea cursului. 
• Au fost eliberate Documente de Mobilitate Europass care au fost recunoscute şi evaluate ca 

atare în dosarele personale în vederea obţinerii gradaţiilor de merit sau în evaluarea dosarului 
personal în restrângerea de activitate. Nu ni s-a dat încă un răspuns din partea CCD privind 
echivalarea orelor de formare cu credite.  

• Au fost recunoscute ca niște cursuri de formare fără credite.  
• Având în vedere restricțiile impuse de sistemul de învăţământ superior, unele discipline nu au 

putut fi recunoscute pentru că nu există în planurile de învăţământ al universităților din România. 
• Certificatele obținute au adus valoare adăugată portofoliului personal al cadrelor didactice 

implicate. Metodologia de recunoştere a transferabilităţii creditelor în domeniul profesional 
este încă neclară la nivel de Minister al Educaţiei Naţionale. 

• Deși ar trebui valorizat certificatul, tot ce conteaza sunt creditele şi nu avem informaţii cum 
putem transforma perioada de formare în credite. 

• Există Certificat Europass și Certificat de participare pentru fiecare dintre cei 24 de 
participanți la formări, documentele sunt recunoscute la dosarele personale de perfecționare, 
dar, deși ne-am propus echivalarea în credite transferabile la nivel național, ne-am lovit de 
absența unei metodologii actualizate, de lipsa unui răspuns la mesajele noastre din partea 
reprezentanților MEN care făceau anterior echivalarea programelor speciale de formare (în 
Grundtvig, Comenius) și, în pofida încercărilor noastre de a obține informații despre 
procedura și comisia MEN responsabilă de realizarea echivalării rezultatelor învățării în CPT, 
nu am reușit să ne lămurim nici unde, nici dacă, nici cum s-ar putea face aceasta. Ne-am 
adresat, prin email la secretariatul MEN și la Serviciul Formare Continuă - fără niciun răspuns 
și am căutat procedura de echivalare, eventual actualizată, nereușind decât să ne încâlcim în 
hățișul unor reglementări care nu lămuresc situația programelor speciale de formare, care, se 
pare, nu sunt prevăzute în Metodologiile curente de echivalare a studiilor în CPT. 
Considerăm că am fost de bună credință în încercarea noastră de a îndeplini acest obiectiv 
dar, din păcate, până în prezent, nu am reușit realizarea lui. 

• Participanţii la mobilităţi au primit punctaj suplimentar în fișele anuale de evaluare a activităţii la 
nivelul instituţiei, precum şi în dosarele personale depuse la nivel ISJ pentru obținerea gradației 
de merit sau pentru etapele din calendarul mișcării personalului didactic. Nu le-au fost acordate 
puncte de credit pentru formare continuă deoarece nu s-a depus dosar, considerând metodologia 
prea greoaie şi punctajul acordat la nivel naţional pentru astfel de activităţi prea mic. 

Referitor la importanța proiectelor pentru dezvoltarea profesională și personală a 

respondenților și pentru nevoile instituțiilor/organizațiilor beneficiare, respondenții 

apreciază că cele mai mari efecte pozitive le au proiectele din domeniul Tineret.. 

 
Scor mediu privind importanța pentru: 

Domeniul proiectelor de 
parteneriat strategic 

Dezvoltarea profesională a 
responden ilorș  

Dezvoltarea personală a 
responden ilorș  

Nevoile institu iei/organiza iei ș ș

beneficiare 

Educa ie colarăș ș  4.7 4.66 4.69 

Educa ie universitarăș  4.52 4.55 4.82 

VET 4.58 4.44 4.79 

Educa ia adul ilorș ș  4.56 4.54 4.68 

Tineret 4.89 4.89 4.85 
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Beneficiari de proiecte de mobilitate, domeniul Educaţie şcolară 

Respondenţii care au beneficiat de proiecte de mobilitate în domeniul Educaţiei şcolare fac 

parte din următoarele categorii profesionale: 

În perioada în care aţi beneficiat/beneficiati de serviciile oferite de ANPCDEFP pentru implementarea 
proiectului/proiectelor de mobilitate  Erasmus+, domeniul Educaţie şcolară, făceaţi/faceti parte din 
următoarea categorie: 

Variante de răspuns Număr respondenți Procent din număr total respondenți 
cadre didactice (de la grădiniţă la 
liceu) 

318 77.4% 

directori de unităţi de învăţământ 59 14.4% 

inspectori 4 1.0% 

personal didactic auxiliar 2 0.5% 

alte categorii.  28 6.8% 
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Din răspunsurile celor 411 respondenţi la întrebarea:  

De câte mobilităţi aţi beneficat în cadrul proiectului/proiectelor de mobilitate Erasmus+, 

domeniul Educaţie şcolară (dacă nu aţi beneficiat de mobilitate completați cu cifra 0)? 

reiesă că: 

Număr 
respondenţi 

Număr 
mobilități de 

care au 
beneficiat 

195 1 
64 2 
36 3 
14 4 
13 5 
5 6 
2 7 
3 8 
1 9 
3 10 

75 0 
 

 

Frecvenţele răspunsurilor beneficiarilor de proiecte de mobilitate în domeniul Educaţiei 

şcolare, privind contribuţia mobilităţilor la dezvoltarea profesională, personală a 

 
Mobilitatea/mobilităţile la care ați participat în cadrul 
proiectului/proiectelor  de mobilitate Erasmus+, domeniul 
Educatie şcolară, a/au constat în: 

Variante de răspuns 
Număr 

răspunsuri 
Procent din total 

respondenți 
Job shadowing 27 6.6% 
Misiuni de predare 31 7.5% 
Monitorizare 48 11.7% 
Nu ați participat la mobilități în 
cadrul proiectului 

64 15.6% 

Ați fost persoană însoțitoare 71 17.3% 
Participări la cursuri 253 61.6% 
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participanţilor şi la dezvoltarea instituţiilor beneficiare este prezentată în tabelele şi 

diagramele următoare: 

 

Frecvenţa aprecierilor la întrebarea: 

Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informare şi 

consultanţă în toate etapele de implementare a proiectului de mobilitate Erasmus+, 

domeniul Educație școlară? 

este: 

 
În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de 
mobilitate Erasmus+, domeniul Educaţie şcolară, a 
corespuns nevoilor dumneavoastră de formare 
profesională? 

Nivel de apreciere 
Număr 

răspunsuri 

Procent din 
total 

respondenți 
în foarte mare măsură 292 71.0% 

în mare măsură 94 22.9% 

suficient 15 3.6% 

în mică măsură 0 0.0% 

deloc 10 2.4% 

  
În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de 
mobilitate Erasmus+, domeniul Educaţie şcolară, a 
corespuns nevoilor dumneavoastră de formare 
personală? 

Nivel de apreciere 
Număr 

răspunsuri 

Procent din 
total 

respondenți 
în foarte mare măsură 303 73.7% 

în mare măsură 85 20.7% 

suficient 12 2.9% 

în mică măsură 1 0.2% 

deloc 10 2.4% 

  
În ce măsură derularea proiectului/proiectelor 
Erasmus+, domeniul Educatie şcolară, a corespuns 
nevoilor instituţiei beneficiare a proiectului/proiectelor? 

Nivel de apreciere 
Număr 

răspunsuri 

Procent din 
total 

respondenți 
în foarte mare măsură 302 73.5% 

în mare măsură 87 21.2% 

suficient 13 3.2% 

în mică măsură 0 0.0% 

deloc 0 0.0% 
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Frecvența aprecierilor privind informarea și 
consultanța pentru implementarea proiectului 

 

foarte 
bună bună 

nici bună, 
nici slabă 

foarte 
slabă 

nu pot 
aprecia/nu 
se aplică 

Deschidere 328 51 7 2 23 

Amabilitate 332 49 4 3 23 

Explicaţii clare 310 62 12 4 23 

Explicaţii corecte 323 53 9 1 25 

Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon) 327 51 8 2 23 

 1620 266 40 12 117 

 

Scorul mediu din anul 2016 privind nivelul de satisfacție al respondenților beneficiari de 

proiecte de mobilitate, domeniul Educație școlară, referitor la calitatea serviciilor oferite de 

personalul Agenţiei pentru implementarea proiectelor a scăzut faţă de anul 2015 de la 4,77 

la 4,75. 

 
Scor mediu în 

anul 2015 

 
Scor mediu în 

anul 2016 
Deschidere 4.75 4.77 
Amabilitate 4.77 4.79 
Explicaţii clare 4.71 4.68 
Explicaţii corecte 4.84 4.76 
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon) 4.78 4.76 
 4.77 4.75 
 95.43% 95.07% 
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Comentariile făcute de către respondenți sunt următoarele: 

• Personalul care lucrează în cadrul programului Erasmus+ este foarte bine instruit şi are o 
conduită de adevărat profesionalism.  

• Ar fi util mai mult sprijin în domeniul managementului de proiect (mai multe documente 
model) şi al înregistrărilor contabile. 

• Realmente  am avut o colaborare foarte eficientă. 
• Succes în continuare şi să ne sprijiniți şi mai departe cum ați făcut-o până acum! 
• Mi-aş dori să existe mai multe activităţi de formare axate pe managementul de proiect. 

În cadrul activităţilor de informare sau formare mi-aş fi dorit să primesc o bibliografie pentru 
scrierea sau managementul proiectelor din domeniul educaţie școlară. 

• Aș prefera să primesc răspuns în scris la întrebările pe care le pun prin intermediul emailului. 
Doresc să consult aceste răspunsuri ulterior. Este stresant să știu că, după ce trimit un 
email, urmează să mă sune cineva de la agenţie când sunt în oră sau în pauză şi când nu 
am timpul sau condiţiile necesare pentru a-mi nota sau procesa foarte bine răspunsul. 

• Am prevăzut în proiectul nostru, pe domeniul KA1, participarea profesorului de engleză la 
toate cele 3 mobilităţi (menționez că este singurul profesor titular de limba engleză din 
școală). Dar în contract ni s-a interzis acest lucru şi ni s-a cerut să permitem participarea 
profesorului doar la un singur curs, din trei. Situația a devenit extrem de critică deoarece 
cadrele didactice nu mai voiau să participe la celelalte două fluxuri de formare la care nu 
aveau în echipa de proiect şi un profesor de engleză. Acest lucru a pus la un moment dat în 
pericol proiectul şi dacă nu am fi făcut o serie de investiții (bannere, pliante, materiale de 
promovare a proiectului), cred că am fi renunțat. Situația este încă destul de critică din acest 
motiv şi suntem dezamăgiți de aceste restricții. Colegii se tem că nu se vor descurca la fel 
de bine fără profesor de engleză, iar eu consider că vom fi dezavantajați iar cursurile de 
formare nu vor avea acelaşi impact. Propun mai multă flexibilitate. 

• Comentariile sunt de prisos. Ori de câte ori am avut o problema şi am solicitat un sfat am 
fost imediat contactată şi sprijinită. 

• Comentariile mele se reduc la un simplu: Mulțumesc experților AN! Dovada faptului că am 
beneficiat de profesionalismul şi sustinerea acestora e faptul că şcoala noastră continuă să 
aplice în fiecare an pentru un proiect din programul Erasmus+. 
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• Colaborare bună şi necesară, chiar dacă, fiind la al doilea proiect de mobilitate KA1 s-ar 
crede că lucrurile s-ar derula mai ușor. 

• Avem nevoie de detalii concrete pentru contabilitate. 
• Ne-au ajutat ori de câte ori am avut nevoie, mai ales la raportul final, fără nici un reproș, cu 

mult profesionalism. 
• Deschiderea din partea reprezentanților AN a fost mare. Am comunicat prin telefon şi prin 

intermediul email-ului şi am acționat conform indicațiilor / sugestiilor primite.  Mulțumesc! 
• Am avut o colaborare foarte bună cu Agenţia Naţionala. Am primit tot timpul sprijin în 

lămurirea  neclarităților. 
• Nu este cazul să fac vreo plângere. Deși relațiile cu reprezentantul Agenției au fost, la un 

moment dat, tensionate, din cauza unor puncte de vedere diferite, la finalul proiectului, ne-
am dat seama de buna intenție a acestuia. Gestionarea unui proiect cu număr mare de 
mobilități este destul de dificilă, lucru care, probabil, a determinat tensiuni răsfrânte și în 
comunicarea mea cu AN, fapt pe care mi-l asum. Uneori, se pune prea multă presiune pe 
coordonatori, pentru că fiecare dintre părțile implicate are ideile și interesele ei și se 
așteaptă miracole de la coordonatorul de proiect.  

• Agenţia Naţională, prin responsabilul de proiect, doamna Mărioară ENE, ne-a oferit în timp 
util consilierea necesară şi suportul cu informaţii şi asistență pe toată durata proiectului. 
Având în vedere modificările intervenite, provocările care s-au conturat pe parcursul 
implementării proiectului nostru,  apreciem în mod deosebit eficiența şi maniera profesională 
consilierii şi asistenței primite din partea responsabilului AN şi o considerăm ca fiind o 
condiţiie în asigurarea implementării cu succes a proiectului. 

• Un limbaj mai puţin tendentios: ,,dacă nu ne recunoştem greşelile, nu vom evolua niciodată'' 
-în condiţiile în care, după părerea mea greşeala nu există; ,,este adevărat că este limba lui 
Shakespeare, dar de asta scriem proiecte'' - este foarte adevărat că eu stăpânesc mult mai 
bine limba lui Voltaire şi proiectele le scriu mai mult pentru binele elevilor mei.  ,,doamnă, 
dumneavoastră ați citit contractul?'' da, dar eu sunt un biet profesor şi fac munca aceasta ca 
activitate extraşcolară, adică în afara orelor de curs şi uneori, recunosc, nu înţeleg totul. Și, 
apropos, toate aceste comentarii se fac prin telefon, deci greu de probat. De aceea am o 
sugestie: o comunicare mai eficientă prin e-mail.  

• Să beneficiem de aceeași promptitudine, deschidere şi amabilitate. 
• Răspunsurile au fost deseori evazive şi nu au fost date în scris atunci când a fost vorba de 

gestionarea banilor. Chiar dacă întrebarea era pusă pe mail, se răspundea repede, dar 
telefonic. 

• Am apreciat întotdeauna susținerea responsabililor AN, mai ales în contextul în care 
proiectele coordonate de mine au fost primele experiențe de acest gen, evident, am făcut 
greșeli, dar am fost sfătuită corect și cu calm de fiecare dată. Am învățat multe din 
colaborarea cu reprezentanții agenției.  

• O data în plus, FELICITĂRI doamnei Anca Jugaru, pentru răbdare, explicaţii, sprijin prompt! 
Sper să mai colaborăm! 

• Personal excepțional, de înaltă clasă. Nu pot decât să îmi aduc toată aprecierea şi 
mulțumirile mele d-lor Anca Jugaru, Magdalena Manea, Mărioară Ene şi nu numai, care mi-
au fost aproape în toată această perioadă. 

• Personalul Agenţiei Naţionale a fost tot timpul deschis cooperării şi a oferit informaţii în mod 
prietenos. 

• Mai multe întâlniri colective de clarificare a unor aspecte, pe parcursul derulării proiectelor. 
Modele de întocmire a documentelor. 

• Mulțumesc expertului îndrumător, Mărioară Ene, pentru amabilitate, profesionalism, 
entuziasm. 

La întrebarea: ”Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în 

contact în timpul misiunilor de control/audit al proiectului de mobilitate Erasmus+, 

domeniul Educație școlară?”, s-au oferit aprecieri ale căror frecvențe și scor mediu sunt 

prezentate în tabelele și diagramele următoare: 
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Frecvența aprecierilor privind misiunile de 

control/audit 

 

foarte 
bună 

bună 
nici bună, 
nici slabă 

foarte 
slabă 

nu pot 
aprecia/nu 
se aplică 

Deschidere 220 36 1 1 153 

Amabilitate 218 36 2 2 153 

Explicaţii clare 212 44 1 1 153 

Explicaţii corecte 220 36 1 1 153 

Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon) 219 35 3 1 153 

 1089 187 8 6 765 

 

 

Scor mediu în 
anul 2015 

Scorul mediu în 
anul 2016 

Deschidere 4.70 4.80 
Amabilitate 4.69 4.78 
Explicaţii clare 4.72 4.76 
Explicaţii corecte 4.76 4.80 
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon) 4.73 4.79 
 4.72 4.79 
 94.40% 95.72% 
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Scorul mediu pentru acest criteriu a crescut faţă de anul 2015 cu 0,07 puncte. 

Comentariile care însoțesc aprecierile sunt: 

• Nu am avut control sau audit până la această dată, dar nu cred că ar fi probleme, deoarece 
colaborarea pentru îndrumare de până acum este foarte deschisă, sunt foarte amabili, 
explicaţiile sunt clare şi la obiect. 

• Mai multă răbdare din partea reprezentanților agenţiei. 
• Comunicarea este excelentă, nu am motiv să mă plâng de vreun aspect. 
• Doamna care răspunde de şcoala noastră ne cunoaște în detaliu proiectul. 
• Intreaga colaborare cu personalul Agenţiei s-a caracterizat prin profesionalism, competență 

şi promptitudine. 
• A fost o colaborare foarte bună. 
• Vizita de monitorizare s-a dovedit utilă. 
• La evaluare, a fost apreciată pozitiv calitatea rezultatelor obținute prin proiectul nostru, care 

a fost declarat Exemplu de bună practică. Faptul că rezultatele muncii noastre au fost 
observate și apreciate ne-a adus satisfacție.   

• Majoritatea persoanelor sunt deschise şi amabile.  
• Totul a fost aşa cum trebuia să fie. Cuvântul definitoriu este profesionalism. 
• Extraordinare doamnele Magdalena Manea şi Sorana Vlad. 

 

Referitor la sprijinul financiar acordat în cadrul proiectelor de mobilitate, domeniul Educație 

școlară, pentru persoane și pentru instituții, respondenții au făcut următoarele aprecieri: 

Cum apreciați sprijinul financiar oferit în cadrul proiectului de mobilitate Erasmus+, 

domeniul Educație școlară? 

 

Insuficient 
Relativ 

suficient 
Suficient 

Nu știu/ 
Nu este 

cazul 

Scor 
mediu 

Procent 
din 

scorul 
maxim 

In cazul mobilităţii/mobilităţilor 
de care ați beneficiat 

19 107 247 38 4.22 84.45% 

In cazul organizației beneficiare 22 101 255 33 4.23 84.66% 



 108 

 

Comentariile respondenților sunt următoarele: 

• Este de dorit ca sprijinul financiar să acopere atât transportul, cât şi cazarea, fără a mai 
vorbi de diurna necesară. 

• Pentru UK , finanţarea nu e suficientă. 
• Fondurile destinate sprijinului organizațional sunt relativ suficiente, dacă luăm în 

considerare că acestea acoperă costurile şi pentru pregătirea participanţilor, dar şi pentru 
publicitate, diseminare şi exploatarea  rezultatelor.  Uneori aceste costuri însumate pot 
depăşi suma alocată, cu atât mai mult dacă luăm în considerare că unii parteneri pot 
solicita şi ei bani din sprijinul organizării (de exemplu pentru pregătirea culturală). 

• Există o problemă în şcoală în ceea ce priveşte comunicarea în limba engleză. De aceea 
ar fi necesară o sumă mai mare pentru organizație pentru ca profesorii să studieze mai 
mult limba străină înainte de mobilitate. 

• Unele organizaţii fac o afacere din oportunitatea oferită de Comisia Europeană de a 
permite cadrelor didactice să participe la programe de formare în străinătate. Ca un 
exemplu relevant pot ilustra prețurile prohibitive pe care le aplica organizaţiile de formare 
din Marea Britanie care nu se apropie deloc de plafonul european de 70Euro/zi de 
formare. În plus aceştia mai aplică şi tot felul de taxe de management şi de înscriere care 
cresc foarte mult costurile cu formarea. Aceasta face ca plata pentru câte un program de 
formare atractiv din punct de vedere al conţinutului să fie uneori chiar dublă faţă de 
cuantumul alocat. 

• Am o nemulțumire pentru faptul că Inspectoratul Școlar Județean nu a dat voie să  fie 
plătite cadrele didactice care au suplinit orele cadrelor didactice însoțitoare sau monitoare 
în proiect, ceea ce consider că nu este corect. 

• Cred că mult prea mulți bani din grantul acordat intră în bugetul propriu al organizaţiilor 
intermediare şi cred că şcoala beneficiară ar fi mult mai câştigată dacă i s-ar permite să-şi 
achiziționeze singură serviciile de cazare şi masă pentru elevii beneficiari, precum şi dacă 
o parte mai importantă din grant ar putea fi folosită pentru achizitionare de echipamente în 
folosul elevilor de la secțiile vocaționale care îi propun, susțin şi trimit pe aceştia în 
mobilităţi europene. Cred cu tărie că singura lipsă a elevilor români este insuficienta 
dezvoltare a bazei materiale din şcoala românească şi nu pregătirea profesională/ şcolară 
de care beneficiază în liceele şi școlile lor, iar acest lucru ar putea fi rezolvat oarecum prin 
extinderea paletei de cheltuieli eligibile din grantul acordat. 

• Să se repartizeze o sumă pentru managerul de proiect, acesta nu este plătit!!! 
• Nu s-au putut organiza mobilităţi suplimentare pe baza bugetului global al proiectului. 
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• Granturile asigură nevoile financiare ale participanților (mai ales că cei 20% contribuție 
proprie se vor primi la final de proiect) mai ales că există o mare flexibilitate privind 
transferul de la un capitol bugetar la altul. 

• Costurile de călătorie pentru mobilitatea din Finlanda depășesc suma de 275 de euro 
aprobată în buget. 

• Sunt necesare sumele pentru zilele de călătorie. 
• Dacă nu se va permite furnizorilor de cursuri să impună prețurile exagerate către care 

tind, atunci banii ar trebui să fie suficienți, pentru fiecare mobilitate în parte și pentru 
organizarea la nivel de instituție. Calcularea costurilor de călătorie după distanță nu este 
întotdeauna echitabilă (există distanțe mari la costuri mici și distanțe mici la costuri mari...) 

• Intrucât în aplicaţia rundei 2014 nu au fost cuprinse sume la suport individual pentru zilele 
corespunzătoare transportului, au fost necesare transferuri de la Suport organizațional. 
De asemenea, unele cursuri au avut o durată mai mare decât cea anunțată iniţial, la scrierea 
aplicaţiei. Diferența a fost acoperită tot prin transferuri de la Suport organizațional, dar şi prin 
contribuțiile participanţilor. Intreaga sumă a fost astfel transferată pentru organizarea 
mobilităţilor, restul activităţilor din proiect (pregătirea participanţilor, managementul proiectului, 
activităţile de diseminare etc) fiind finanţate prin benevolat, contribuții ale participanţilor sau de 
către şcoală (din sponsorizări). 

• A fost redus bugetul proiectului. 
• Costul biletelor pentru Riga, Letonia, a fost aproape dublu față de ce s-a aprobat în 

aplicație. Dacă se poate să se mărească bugetul acordat la transport. (cel puţin pentru 
țările baltice) 

• Având în vedere că pentru transport, banii sunt în funcţie de Calculatorul Ecas, din păcate, 
sumele oferite nu sunt corespunzătoare realității şi atunci din banii de subzistență, se 
completează diferența. De asemenea ar trebui ca banii necesari pentru plata cursurilor să 
fie dați integral de la început şi suportul organizațional este insuficient pentru asigurarea 
necesarului de material - nu se poate cumpăra o imprimantă, nu se pot plăti salarii 
corespunzătoare, nu se mai pot plăti şi asigurări şi altele. 

• Ar fi trebuit pãstratã modalitatea de finanţare - grant cu lump-sum - din programul Lifelong 
Learning. Existã o serie de discriminãri care se produc în urma aplicãrii noului program (la 
adresa tãrilor candidate, a proiectelor care includ parteneri din acele țări, la adresa țărilor 
din DOM-TOM, în care nu se mai pot programa mobilități cum ar trebui, din cauza bandei 
de distantã, care nu acoperă decât foarte puţin din cheltuielile de deplasare etc). în 
concluzie, trebuie transmis celor care iau decizii la Bruxelles cã bunele practici şi 
experiențele pozitive ale programelor anterioare NU trebuie puse în vitrină, ci preluate şi 
amplificate! 

 

Beneficiari de proiecte de mobilitate, domeniul Educaţie universitară 

Cei 118 respondenţii care au dat răspunsuri complete şi care au beneficiat de proiecte de 

mobilitate în domeniul Educaţie universitară fac parte din următoarele categorii 

profesionale: 

În perioada în care aţi beneficiat/beneficiați de serviciile oferite de ANPCDEFP pentru implementarea 
proiectului/proiectelor de mobilitate  Erasmus+, domeniul Educaţie universitară făceaţi/faceți parte din 
următoarea categorie: 

Variante de răspuns Număr respondenți Procent din număr total respondenți 

cadre didactice 59 50.0% 

studenţi 17 14.4% 

personal non-didactic în universități 25 21.2% 

alte categorii. 17 14.4% 
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Din răspunsurile celor 118 respondenţi la întrebarea:  

De câte mobilităţi aţi beneficiat în cadrul proiectului/proiectelor de mobilitate Erasmus+, 

domeniul Educaţie universitară (dacă nu aţi beneficiat de mobilitate completati cu cifra 0)? 

reiesă că: 

Număr 
mobilități 

de care au 
beneficiat  

Număr 
respondenţi 

0 22 
1 38 
2 20 
3 14 
4 9 
5 5 
6 4 
7 1 
8 3 
9 1 

10 1 
 

Mobilitatea/mobilităţile la care ați participat în cadrul 
proiectului/proiectelor  de mobilitate Erasmus+, domeniul Educație 
universitară, a/au constat în: 

Variante de răspuns 
Număr 

răspunsuri 
Procent din număr 
total respondenți 

Nu ați participat la mobilităţi în 
cadrul proiectului 

9 7.6% 

Mobilități studentești pentru 
plasament 

10 8.5% 

Altă situație  13 11.0% 

Mobilități  studentești pentru 
studii 

20 16.9% 

Mobilități de personal-misiuni 
de predare 

40 33.9% 

Mobilități de personal -
formarea personalului 

61 51.7% 
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Frecvenţele răspunsurilor beneficiarilor de proiecte de mobilitate în domeniul Educaţiei 

universitare, privind contribuţia mobilităţilor la dezvoltarea profesională, personală a 

participanţilor şi la dezvoltarea instituţiilor beneficiare este prezentată în tabelele şi 

diagramele următoare: 

 

 

În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de 
mobilitate Erasmus+, domeniul Educaţie universitară, 
a corespuns nevoilor dumneavoastră de formare 
profesională? 

Nivel de apreciere 
Număr 

răspunsuri 

Procent din 
total 

respondenți 
în foarte mare măsură 78 66.1% 

în mare măsură 23 19.5% 

suficient 5 4.2% 

în mică măsură 2 1.7% 

deloc 10 8.5% 

 

În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de 
mobilitate Erasmus+, domeniul Educaţie universitară, 
a corespuns nevoilor dumneavoastră de formare 
personală? 

Nivel de apreciere 
Număr 

răspunsuri 

Procent din 
total 

respondenți 
în foarte mare măsură 72 61.0% 

în mare măsură 28 23.7% 

suficient 7 5.9% 

în mică măsură 1 0.8% 

deloc 10 8.5% 
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Frecvenţa aprecierilor la întrebarea:  

 

 

 

 

Frecvența aprecierilor privind informarea și 
consultanța pentru implementarea proiectului 

 

foarte 
bună 

bună 
nici bună, 
nici slabă 

foarte 
slabă 

nu pot 
aprecia/nu 
se aplică 

Deschidere 86 18 1 1 12 

Amabilitate 82 20 3 1 12 

Explicaţii clare 82 21 3 0 12 

Explicaţii corecte 81 22 3 0 12 

Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon) 77 25 2 1 13 

 408 106 12 3 61 

 

Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informare şi consultanţă 

în toate etapele proiectului de mobilitate Erasmus+, domeniul Educație universitară? 

este: 

 
În ce măsură derularea proiectului/proiectelor 
Erasmus+, domeniul Educație universitară, a 
corespuns nevoilor instituţiei beneficiare a 
proiectului/proiectelor? 

Nivel de apreciere 
Număr 

răspunsuri 

Procent din 
total 

respondenți 
în foarte mare măsură 67 56.8% 

în mare măsură 32 27.1% 

suficient 7 5.9% 

în mică măsură 1 0.8% 

deloc 1 0.8% 
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Scorul mediu din anul 2016 privind nivelul de satisfacție al respondenților beneficiari de 

proiecte de mobilitate, domeniul Educație universitară, referitor la calitatea serviciilor 

oferite de personalul Agenţiei pentru implementarea proiectelor este egal cu cel din anul 

2015. 

 
Scor mediu în 

anul 2015 
Scor mediu în 

anul 2016 
Deschidere 4.69 4.73 
Amabilitate 4.71 4.66 
Explicaţii clare 4.62 4.68 
Explicaţii corecte 4.71 4.67 
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon) 4.61 4.62 
 4.67 4.67 
 93.43% 93.43% 

 

 

Un singur respondent a făcut următorul comentariu: 

• Personalul care se ocupă de programul Erasmus+ este foarte bine instruit şi a dat dovadă 

de adevărat profesionalism în toate situațiile în care am solicitat informaţii. 

La întrebarea: ”Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în 

contact în timpul misiunilor de control/audit ale proiectului de mobilitate Erasmus+, 

domeniul Educație universitară?”, s-au oferit aprecieri ale căror frecvențe și scor mediu 

sunt prezentate în tabelele și diagramele următoare: 
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Frecvența aprecierilor privind misiunile de 

control/audit 

 

foarte 
bună 

bună 
nici bună, 
nici slabă 

foarte 
slabă 

nu pot 
aprecia/nu 
se aplică 

Deschidere 73 17 2 0 26 

Amabilitate 71 19 1 1 26 

Explicaţii clare 72 18 2 0 26 

Explicaţii corecte 70 20 2 0 26 

Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon) 71 20 1 0 26 

 357 94 8 1 130 

 

 

Scor mediu în 
anul 2015 

Scorul mediu în 
anul 2016 

Deschidere 4.70 4.71 
Amabilitate 4.71 4.67 
Explicaţii clare 4.63 4.70 
Explicaţii corecte 4.73 4.67 
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon) 4.63 4.70 
 4.68 4.69 
 93.64% 93.86% 
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Scorul mediu pentru acest criteriu a crescut faţă de anul 2015 cu 0,01puncte. 

Singurul comentariu este: 

• Personalul Agenţiei este deosebit de amabil şi cu o mare deschidere spre colaborări. 
 

Referitor la sprijinul financiar acordat în cadrul proiectelor de mobilitate, domeniul 

Educație universitară, pentru persoane și pentru instituții, respondenții au făcut următoarele 

aprecieri: 

Cum apreciați sprijinul financiar oferit în cadrul proiectului de mobilitate Erasmus+, 

domeniul Educație universitară? 

 
foarte bun bun 

nici bun, 
nici slab 

foarte 
slab 

Scor 
mediu 

Procent din 
scorul maxim 

In cazul mobilităţii/mobilităţilor 
de care ați beneficiat 

16 29 56 17 3.81 76.27% 

In cazul organizației beneficiare 13 28 52 25 3.63 72.67% 
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Comentariile respondenților sunt următoarele: 

• Este de dorit ca sprijinul financiar să acopere atât deplasarea, cât şi cazarea. Diurna este 
necesară pentru acoperirea cheltuielilor personale (de ex, fotocopiere de materiale pentru 
pregătirea cursului). 

• Prețurile la cazare şi transport cresc mereu de 5 ani încoace, iar granturile sunt insuficiente. 
• Am avea nevoie de mai multe fonduri STA/STT din cauza cerinţelor mari din partea 

personalului didactic şi nedidactic. 
• Suma nu este întotdeauna suficientă. Sumele acordate au aceeași valoare pentru mobilitățile în 

statele membre, iar în cazul deplasărilor la instituții aflate la distanțe mari, cea mai mare partea 
a sumei este cheltuită pentru transport (50-80%). 

 

Beneficiari de proiecte de mobilitate, domeniul VET 

Respondenţii care au beneficiat de proiecte de mobilitate în domeniul VET fac parte din 

următoarele categorii profesionale: 

În perioada în care aţi beneficiat/beneficiați de serviciile oferite de ANPCDEFP pentru implementarea 
proiectului/proiectelor de mobilitate  Erasmus+, domeniul VET, făceaţi/faceți parte din următoarea categorie: 

Variante de răspuns Număr respondenți Procent din total respondenți 

cadre didactice (de la grădiniţă la liceu) 161 69.1% 

directori de şcoală 40 17.2% 

inspectori 9 3.9% 

personal didactic auxiliar 2 0.9% 

elevi 7 3.0% 

formatori 2 0.9% 

membrii al asociaţiei/fundației 6 2.6% 

alte categorii. 6 2.6% 
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Numărul de mobilităţi în domeniul VET de care au beneficiat cei 233 respondenţi este:  

De câte mobilităţi aţi beneficiat în cadrul proiectului/proiectelor de mobilitate Erasmus+, 

domeniul VET (dacă nu aţi beneficiat de mobilitate completati cu cifra 0)? 

Număr mobilităși de care au beneficiat Număr respondenși 
0 80 
1 94 
2 31 
3 15 
4 4 
5 4 
6 3 
7 1 

10 1 

Tipurile de mobilitate în domeniul VET de care au beneficiat respondenţii sunt: 

Mobilitatea/mobilităţile la care ați participat în cadrul proiectului/proiectelor de mobilitate 
Erasmus+, domeniul VET, a/au constat în: 

Tipuri de mobilități Număr răspunsuri 
Procent din numîr 
total respondenți 

Misiuni de predare 5 2.1% 

Alt tip de mobilitate 5 2.1% 

Formarea personalului- Stagiu la locul de munca 10 4.3% 

Formarea personalului-Job shadowing 28 12.0% 
Plasament al elevilor în școli sau centre de formare, cu 
o  perioadă de stagiu la agent economic 

39 16.7% 

Nu ași participat la mobilităţi în cadrul proiectului 46 19.7% 

Monitorizare 50 21.5% 

Plasament al elevilor la agent economic 60 25.8% 

A i fost persoană însoș șitoare 78 33.5% 
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Frecvenţele răspunsurilor beneficiarilor de proiecte de mobilitate în domeniul VET, privind 

contribuţia mobilităţilor la dezvoltarea profesională, personală a participanţilor şi la 

dezvoltarea instituţiilor beneficiare este prezentată în tabelele şi diagramele următoare: 

 

 

Frecvenţa aprecierilor la întrebarea: 

Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informare şi 

consultanţă în toate etapele de implementare a proiectului de mobilitate Erasmus+, 

domeniul VET? 

În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de 
mobilitate Erasmus+, domeniul VET, a corespuns 
nevoilor dumneavoastră de formare profesională? 

Nivel de apreciere 
Număr 

răspunsuri 

Procent din 
total 

respondenți 
în foarte mare măsură 142 60.9% 

în mare măsură 52 22.3% 

suficient 16 6.9% 

în mică măsură 4 1.7% 

deloc 19 8.2% 

  
În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de 
mobilitate Erasmus+, domeniul VET, a corespuns 
nevoilor dumneavoastră de formare personală? 

Nivel de apreciere 
Număr 

răspunsuri 

Procent din 
total 

respondenți 
în foarte mare măsură 148 63.5% 

în mare măsură 60 25.8% 

suficient 13 5.6% 

în mică măsură 4 1.7% 

deloc 8 3.4% 

 

 
În ce măsură derularea proiectului/proiectelor 
Erasmus+, domeniul VET, a corespuns nevoilor 
instituţiei beneficiare a proiectului/proiectelor? 

Nivel de apreciere 
Număr 

răspunsuri 

Procent din 
total 

respondenți 
în foarte mare măsură 195 83.7% 

în mare măsură 28 12.0% 

suficient 5 2.1% 

în mică măsură 1 0.4% 

deloc 2 0.9% 
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este: 

 

Frecvența aprecierilor privind informarea și 
consultanța pentru implementarea proiectului 

 

foarte 
bună bună 

nici bună, 
nici slabă 

foarte 
slabă 

nu pot 
aprecia/nu 
se aplică 

Deschidere 204 21 0 0 8 

Amabilitate 203 21 1 0 8 

Explicaţii clare 196 26 3 0 8 

Explicaţii corecte 199 25 1 0 8 

Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon) 195 28 2 0 8 

 997 121 7 0 40 

 

Scorul mediu din anul 2016 privind nivelul de satisfacție al respondenților beneficiari de 

proiecte de mobilitate domeniul VET, referitor la calitatea serviciilor oferite de personalul 

Agenţiei pentru implementarea proiectelor a crescut faţă de anul 2015 de la 4,70 la 4,85. 

 
Scor mediu în 

anul 2015 

 
Scor mediu în 

anul 2016 
Deschidere 4.75 4.88 
Amabilitate 4.73 4.87 
Explicaţii clare 4.65 4.82 
Explicaţii corecte 4.71 4.85 
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon) 4.64 4.82 
 4.70 4.85 
 93.93% 97.00% 
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Comentariile făcute de către respondenți sunt următoarele: 

• Felicitări personalului pentru profesionalism şi pentru răbdarea de care dau dovadă!  

• Excelentă colaborare. 
• Personalul Agenției ne-a fost de un real ajutor. 
• Am fost şi sunt total mulțumit. 
• Cred că experții AN au plângeri la adresa insistențelor mele. 
• Colaborez cu echipa AN începând din anul 2007 şi am numai cuvinte de laudă! 
• Vă mulțumesc pentru sprijinul care a venit întotdeauna prompt şi la obiect. Am avut 

emoții în legătura cu această colaborare, dar, sincer, mi-au fost depăşite aşteptările. Mai 
ales...a scăzut birocrația.  

• Doar mulțumiri adresate expertului AN care ne-a susținut în implementarea proiectului 
VET derulat în perioada 2014-2016. 

• Mulțumim doamnei Sorana Vlad pentru profesionalism. 
• Ne dorim o colaborare similară şi pentru viitor. 
• Mulțumim pentru sprijin. 
• Oferirea unor soluții concrete, pe probleme specifice și evitarea unor sfaturi foarte 

generale. 
• Felicitari D-nei Anca Constantinescu şi d-nei Anca Bălțatu pentru consilierea 

profesionistă a celor implicaţi în proiecte.   
• O colaborare foarte bună. 
• Mulțumesc doamnei expert Anca Constantinescu pentru sprijinul pe care mi l-a dat, 

pentru promptitudine, înţelegere şi profesionalism. 
• Ireproșabilă atitudinea personalului AN. Ne-am dori s-o vedem în toate instituţiile publice. 
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La întrebarea: ”Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în 

contact în timpul misiunilor de control/audit al proiectului de mobilitate Erasmus+, 

domeniul VET?”, s-au oferit aprecieri ale căror frecvențe și scor mediu sunt prezentate în 

tabelele și diagramele următoare: 

 
Frecvența aprecierilor privind misiunile de 

control/audit 

 

foarte 
bună 

bună 
nici bună, 
nici slabă 

foarte 
slabă 

nu pot 
aprecia/nu 
se aplică 

Deschidere 145 18 0 0 70 

Amabilitate 143 19 0 1 70 

Explicaţii clare 142 21 0 0 70 

Explicaţii corecte 145 18 0 0 70 

Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon) 143 19 0 0 71 

 718 95 0 1 351 

 

 

Scor mediu în 
anul 2015 

Scorul mediu în 
anul 2016 

Deschidere 4.78 4.86 
Amabilitate 4.71 4.83 
Explicaţii clare 4.68 4.84 
Explicaţii corecte 4.69 4.86 
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon) 4.68 4.85 
 4.71 4.85 
 94.14% 96.99% 
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Scorul mediu pentru acest criteriu a crescut faţă de anul 2015 cu 0,14 puncte. 

Comentariile care însoțesc aprecierile sunt: 

• Prin vizita de monitorizare am primit un feed-back util. 
• Am avut monitorizare, a fost foarte bună colaborarea. 
• Mutumesc doamnei expert coordonator KA1 pentru informaţiile clare date în cadrul unui 

seminar de promovare a Cartei Erasmus şi doamnei Ioana Sticea Mera pentru răspunsuri 
competente la solicitarea unor informaţii.  

Referitor la sprijinul financiar acordat în cadrul proiectelor de mobilitate, domeniul VET, 

pentru persoane și pentru instituții, respondenții au făcut următoarele aprecieri: 

Cum apreciați sprijinul financiar oferit în cadrul proiectului de mobilitate Erasmus+, 

domeniul VET? 

 
foarte 
bună 

bună 
nici bună, nici 

slabă 
foarte 
slabă 

Scor 
mediu 

Procent din 
scorul maxim 

In cazul mobilităţii/mobilităţilor 
de care ați beneficiat 

8 47 153 25 2.70 54.08% 

In cazul organizației beneficiare 14 48 162 9 2.86 57.19% 

 

Comentariile respondenților sunt următoarele: 
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• Costul pentru transport este calculat greşit. Se ia în calcul distanța aeriană dintre cele două 
localități. Distanța reală parcursă este mai mare. 

• Există posibilitatea la transportul cu avionul să nu ne încadrăm în buget, prețul este diferit de la 
o zi la alta iar dacă un elev este înlocuit nu mai pot fi recuperați banii de transport. Dacă elevii 
sunt majori nu există posibilitatea să le asigurăm un profesor însoțitor iar părinții aruncă 
întreaga responsabilitate legată de siguranța elevilor pe directorul colegiului, astfel că suntem 
nevoiți să asigurăm un profesor monitor pe perioada mobilității din organizarea proiectului 
astfel că există posibilitatea să nu putem organiza alte activități propuse și să nu atingem toate 
rezultatele așteptate. 

• Bugetul pentru transport ar trebui mărit 
• Am o nemultumire pentru faptul că Inspectoratul Școlar Județean nu a dat voie să  fie plătite 

cadrele didactice care au suplinit orele cadrelor didactice însoțitoare sau monitoare în proiect, 
ceea ce consider că nu este corect. 

• Cred că mult prea mulți bani din grantul acordat intră în bugetul propriu al organizaţiilor 
intermediare şi că şcoala beneficiară ar fi mult mai câştigăta dacă i s-ar permite să-şi 
achizitioneze singură serviciile de cazare şi masă pentru elevii beneficiari, precum şi dacă o 
parte mai importantă din grant ar putea fi folosită pentru achiziționare de echipamente în folosul 
elevilor de la secțiile vocaționale care îi propun, susțin şi trimit pe aceştia în mobilităţi europene. 
Cred cu tărie că singura lipsă a elevilor români este insuficientă dezvoltare a bazei materiale 
din şcoala românească şi nu pregătirea profesională/şcolară de care beneficiază în liceele şi 
școlile lor, iar acest lucru ar putea fi rezolvat oarecum prin extinderea paletei de cheltuieli 
eligibile din grantul acordat. 

• S-a depăşit bugetul alocat benzii de transport. 
• Suma acordata la transport conform bandei de distanță este total insuficientă pentru a acoperi 

o călătorie cu 3 avioane  pe ruta Iasi- Nevsehir şi retur. 
• Aşteptăm cu interes şi alte proiecte, şcoala noastră este mare, iar nevoia de formare 

profesională este la fel de mare. Mulțumim!!!! 
• Banii au fost insuficienți pentru cumpărarea biletelor de avion pentru Portuglia şi s-au luat bani 

din organizare. Tot de acolo s-au luat bani pentru acoperirea zilelor de transport datorită erorii 
din aplicaţie. Nu s-au putut plăti profesorii care au efectuat ore de pregătire în proiect şi nici 
echipa de proiect. Ar trebui prevăzute fonduri speciale pentru plata acestor ore, măcar un 
număr minim care să fie asigurat acestor persoane. 

• Sprijinul financiar pentru organizare ar trebui mărit. 
• Ar fi bine dacă s-ar reintroduce o sumă de bani destinată pregătirii participanţilor la stagiu. 

 

Beneficiari de proiecte de mobilitate, domeniul Educaţia adulţilor  

Respondenţii care au beneficiat de proiecte de mobilitate în domeniul Educaţiei adulţilor 

fac/făceau parte din următoarele categorii profesionale: 

În perioada în care aţi beneficiat/beneficiați de serviciile oferite 
de ANPCDEFP pentru implementarea proiectului/proiectelor de 
mobilitate  Erasmus+, domeniul Educaţia adulţilor, făceaţi/faceți 
parte din următoarea categorie: 

Variante de răspuns Număr respondenți 

personal didactic auxiliar 0 

inspectori 1 

directori de şcoală 4 

cadre didactice  9 

alte categorii 9 

membru al asociaţiei/fundației 14 
formator pentru domeniul Educaţia 
adulţilor 

20 
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Din răspunsurile celor 57 respondenţi la întrebarea:  

De câte mobilităţi aţi beneficiat în cadrul proiectului/proiectelor de mobilitate Erasmus+, 

domeniul Educaţia adulților (dacă nu aţi beneficiat de mobilitate completati cu cifra 0)? 

reiesă că: 

Număr 
mobilități 

de care au 
beneficiat 

Număr 
persoane 

0 20 
1 19 
2 8 
3 4 
4 1 
5 1 
6 1 
7 8 

10 2 
 

Mobilitatea/mobilităţile la care ați participat în cadrul 
proiectului/proiectelor  de mobilitate Erasmus+, domeniul 
Educaţia adulţilor, a/au constat în: 

Variante de răspuns Număr răspunsuri 

Alt tip de mobilitate  1 

Ați fost persoană însoțitoare 2 

Monitorizare 2 
Misiuni de predare 3 
Formarea personalului-Job 
shadowing 

8 

Nu ați participat la mobilități în 
cadrul proiectului 

16 

Formarea personalului- 
Participare la cursuri 

33 
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Frecvenţele răspunsurilor beneficiarilor de proiecte de mobilitate în domeniul Educaţia 

adulţilor, privind contribuţia mobilităţilor la dezvoltarea profesională, personală a 

participanţilor şi la dezvoltarea instituţiilor beneficiare este prezentată în tabelele şi 

diagramele următoare: 

În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de 
mobilitate Erasmus+, domeniul Educaţia adulţilor, a 
corespuns nevoilor dumneavoastră de formare 
profesională? 

Nivel de apreciere Număr răspunsuri 

în foarte mare măsură 39 

în mare măsură 15 

suficient 1 

în mică măsură 0 

deloc 2 

În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de 
mobilitate Erasmus+, domeniul Educaţia adulţilor, a 
corespuns nevoilor dumneavoastră de formare 
personală? 

Nivel de apreciere Număr răspunsuri 

în foarte mare măsură 37 

în mare măsură 18 

suficient 0 

în mică măsură 0 

deloc 2 
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Frecvenţa aprecierilor la întrebarea: 

Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informare şi 

consultanţă în toate etapele proiectului de mobilitate Erasmus+, domeniul Educația 

adulţilor? 

este: 

 

Frecvența aprecierilor privind informarea și 
consultanța pentru implementarea proiectului 

 

foarte 
bună 

bună 
nici bună, 
nici slabă 

foarte 
slabă 

nu pot 
aprecia/nu 
se aplică 

Deschidere 50 4 1 0 2 

Amabilitate 45 9 1 0 2 

Explicaţii clare 43 11 1 0 2 

Explicaţii corecte 47 7 1 0 2 

Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon) 43 9 2 0 3 

 228 40 6 0 11 
 

 

În ce măsură derularea proiectului/proiectelor 
Erasmus+, domeniul Educaţia adulţilor, a corespuns 
nevoilor instituţiei beneficiare a proiectului/proiectelor? 

Nivel de apreciere Număr răspunsuri 

în foarte mare măsură 42 

în mare măsură 13 

suficient 1 

în mică măsură 1 

deloc 0 
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Scorul mediu din anul 2016 privind nivelul de satisfacție al respondenților beneficiari de 

proiecte de mobilitate domeniul Educația adulţilor, referitor la calitatea serviciilor oferite de 

personalul Agenţiei pentru implementarea proiectelor a crescut faţă de anul 2015 de la 4,55 

la 4,76. 

 
Scor mediu în 

anul 2015 
Scor mediu în 

anul 2016 
Deschidere 4.56 4.86 
Amabilitate 4.56 4.75 
Explicaţii clare 4.44 4.70 
Explicaţii corecte 4.50 4.80 
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon) 4.69 4.70 
 4.55 4.76 
 91.00% 95.25% 

 

 

Comentariile făcute de către respondenți sunt următoarele: 

• Colaborare excelentă, competentă, promptă. 
• Mulțumim pentru sprijin! 

La întrebarea: ”Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în 

contact în timpul misiunilor de control/audit al proiectului de mobilitate Erasmus+, 

domeniul Educația adulţilor?”, s-au oferit aprecieri ale căror frecvențe și scor mediu sunt 

prezentate în tabelele și diagramele următoare: 
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Frecvența aprecierilor privind misiunile de 

control/audit 

 

foarte 
bună 

bună 
nici bună, 
nici slabă 

foarte 
slabă 

nu pot 
aprecia/nu 
se aplică 

Deschidere 38 38 38 38 38 

Amabilitate 37 37 37 37 37 

Explicaţii clare 34 34 34 34 34 

Explicaţii corecte 32 32 32 32 32 

Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon) 33 33 33 33 33 

 174 174 174 174 174 

 

 

Scor mediu în 
anul 2015 

Scorul mediu în 
anul 2016 

Deschidere 4.75 4.91 
Amabilitate 4.67 4.88 
Explicaţii clare 4.58 4.79 
Explicaţii corecte 4.67 4.70 
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon) 4.75 4.76 
 4.68 4.80 
 93.67% 96.10% 
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Scorul mediu pentru acest criteriu a crescut faţă de anul 2015 cu 0,12 puncte. 

Singurul comentariu a fost: 

• Vizita de monitorizare a oferit un feed-back util. 
 

Referitor la sprijinul financiar acordat în cadrul proiectelor de mobilitate, domeniul 

Educația adulților, pentru persoane și pentru instituții, respondenții au făcut următoarele 

aprecieri: 

Cum apreciați sprijinul financiar oferit în cadrul proiectului de mobilitate Erasmus+, 

domeniul Educația adulţilor? 

 

Insuficient 
Relativ 

suficient 
Suficient 

Nu știu/ 
Nu este 

cazul 

Scor 
mediu 

Procent 
din 

scorul 
maxim 

In cazul mobilităţii/mobilităţilor 
de care ati beneficiat 

4 12 35 6 4.35 86.93% 

In cazul organizatiei beneficiare 5 17 31 4 4.15 83.02% 
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Comentariile respondenților sunt următoarele: 

• Bugetul pentru participarea la întâlnirile de management a fost insuficient, a necesitat 
completarea din bugetul propriu a sumei pentru deplasare (costuri deplasare cu avionul, cazare 
şi masă). 

• Suma acordată pentru transport s-a dovedit a fi insuficientă şi a trebuit suplimentată de la 
sprijin organizațional. 

• Trebuie să mulțumesc AN pentru aprobarea sprijinului individual pentru cele două zile de 
călătorie, deoarece distanța Iasi -Malta s-a dovedit a fi una care a fost parcursă chiar şi în 28 
de ore, pentru a nu depăşi cu mult prea mult suma alocată transportului. 

• Singurul aspect pe care mi-aș permite să îl semnalez este acela că în cazul proiectelor de job-
shadowing organizaţia de primire nu beneficiază conform bugetului de nici un fel de sume, în 
ciuda faptului că pune la dispoziție personalul şi infrastructura proprii, spre deosebire de 
situația în care mobilitatea constă în participarea la un curs de formare, caz în care taxa de 
formare este un cost inclus în bugetul proiectului. Propun stabilirea unei rate fixe/persoană 
participantă la mobilitate/zi care să compenseze măcar parțial efortul făcut şi resursele alocate. 

 

Beneficiari de proiecte de mobilitate, domeniul Tineret 

Respondenţii care au beneficiat de proiecte de mobilitate în domeniul Tineret fac parte din 

următoarele categorii profesionale: 

În perioada în care aţi beneficiat/beneficiați de serviciile oferite de ANPCDEFP pentru implementarea 
proiectului/proiectelor de mobilitate  Erasmus+, domeniul Tineret, făceaţi/faceți parte din următoarea categorie: 

Variante de răspuns Număr respondenți Procent din total respondenți 

elevi 2 1.7% 

studenţi 5 4.1% 

cadre didactice  8 6.6% 

directori de şcoală 0 0.0% 

inspectori şcolari 0 0.0% 

formatori 13 10.7% 

lucratori de tineret 72 59.5% 

voluntari 12 9.9% 

allte persoane aflate pe piaţa muncii 4 3.3% 

alte categorii 5 4.1% 
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Din răspunsurile celor 121 respondenţi la întrebarea:  

De câte mobilităţi aţi beneficiat în cadrul proiectului/proiectelor de mobilitate Erasmus+, 

domeniul Tineret (dacă nu aţi beneficiat de mobilitate completati cu cifra 0)? 

reiesă că: 

Număr 
mobilități 

de care au 
beneficiat 

Număr 
respondenți 

0 21 
1 34 
2 14 
3 19 
4 7 
5 12 
6 5 
7 1 
8 3 
9 2 

10 3 
 

 

Frecvenţele răspunsurilor beneficiarilor de proiecte de mobilitate în domeniul Tineret, 

privind contribuţia mobilităţilor la dezvoltarea profesională și/sau personală a 

participanţilor şi la dezvoltarea instituţiilor beneficiare este prezentată în tabelele şi 

diagramele următoare: 

 
Mobilitatea/mobilităţile la care ați participat în cadrul proiectului/ 
proiectelor  de mobilitate Erasmus+, domeniul Tineret, a/au constat 
în: 

Variante de răspuns 
Număr 

răspunsuri 
Procent din număr 
total respondenți 

Alt tip de mobilitate 3 2.5% 

Voluntar -SEV 14 11.6% 
Nu ați participat la mobilităţi în 
cadrul proiectului 

17 14.0% 

Tânăr participant la schimburi 
de tineri 

24 19.8% 

Leader de grup -participant la 
schimburi de tineri 

41 33.9% 

Lucrător de tineret 63 52.1% 
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Frecvenţa aprecierilor la întrebarea:  

Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informare şi 

consultanţă în toate etapele de implementare ale proiectului de mobilitate Erasmus+, 

domeniul Tineret? 

este: 

 

 

 

 
În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de 
mobilitate Erasmus+, domeniul Tineret, a corespuns 
nevoilor dumneavoastră de formare profesională? 

Nivel de apreciere 
Număr 

răspunsuri 

Procent din 
număr total 
respondenți 

în foarte mare măsură 66 54.5% 

în mare măsură 35 28.9% 

suficient 13 10.7% 

în mică măsură 2 1.7% 

deloc 5 4.1% 

 

În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de 
mobilitate Erasmus+, domeniul Tineret, a corespuns 
nevoilor dumneavoastră de formare personală? 

Nivel de apreciere 
Număr 

răspunsuri 

Procent din 
număr total 
respondenți 

în foarte mare măsură 75 62.0% 

în mare măsură 30 24.8% 

suficient 10 8.3% 

în mică măsură 2 1.7% 

deloc 4 3.3% 

 

În ce măsură derularea proiectului/proiectelor 
Erasmus+, domeniul Tineret, a corespuns nevoilor 
instituţiei beneficiare a proiectului/proiectelor? 

Nivel de apreciere 
Număr 

răspunsuri 

Procent din 
număr total 
respondenți 

în foarte mare măsură 76 62.8% 

în mare măsură 38 31.4% 

suficient 7 5.8% 

în mică măsură 0 0.0% 

deloc 0 0.0% 

 



 133 

 

Frecvența aprecierilor privind informarea și 
consultanța pentru implementarea proiectului 

 

foarte 
bună 

bună 
nici bună, 
nici slabă 

foarte 
slabă 

nu pot 
aprecia/nu 
se aplică 

Deschidere 81 26 7 1 6 

Amabilitate 83 22 8 1 7 

Explicaţii clare 79 24 11 1 6 

Explicaţii corecte 81 21 11 1 7 

Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon) 76 28 9 2 6 

 400 121 46 6 32 
 

 

Scorul mediu din anul 2016 privind nivelul de satisfacție al respondenților beneficiari de 

proiecte de mobilitate domeniul Tineret, referitor la calitatea serviciilor oferite de 

personalul Agenţiei pentru implementarea proiectelor a crescut faţă de anul 2015 de la 4,45 

la 4,50. 

 
Scor mediu în 

anul 2015 

 
Scor mediu în 

anul 2016 
Deschidere 4.46 4.53 
Amabilitate 4.40 4.55 
Explicaţii clare 4.41 4.47 
Explicaţii corecte 4.43 4.50 
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon) 4.55 4.43 
 4.45 4.50 
 88.99% 89.92% 
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Comentariile făcute de către respondenți sunt următoarele: 

• Emanuel Franga este un responsabil SEV care din pasiune sprijină ONG-urile care 
implementează proiecte SEV. În cazul nostru a fost disponibil, prompt, şi împreună cu el am 
reuşit să facem ca schimbările/ problemele întâmpinate să nu afecteze bunul mers al 
proiectului. Este o persoană care inspiră şi care sperăm să rămână în AN. 

• Aș recomanda o mai mare transparență din partea Agenţiei, atât înaintea implementării 
proiectului cât şi în cadrul implementarii proiectului. Colaborarea a fost una impersonală, având 
în vedere că programul se adresează tinerilor, recomand o mai mare deschidere şi 
disponibilitate către tineri. 

• Informaţii mult mai clare legate de folosirea cardului Cigna - de asigurare. Susținere în 
corespondența cu alte agenții naţionale în cazul în care organizaţia parteneră nu respectă 
termenii agreați iniţial. 

• La un moment dat era o contradicție între informaţiile aprobate în proiect, regurile şi cele spuse 
de  personalul agenţiei. 

• O parte din ce în ce mai mare din personalul AN nu cunoaște multe dintre regulile de finanţare 
sau prevederile contractului sau le interpretează abuziv, în defavoarea beneficiarilor. De multe 
ori răspusurile au întârziat să vină. Există o inconsistență a deciziilor luate de responsabilii de 
proiect (in situații identice se dau răspunsuri opuse). Noii ofițeri de proiect nu înţeleg încă 
filosofia mobilităţilor de tineret, în special în SEV. 

• Mulțumesc Simona Musteață! 
• Mai multă înţelegere din partea lucrătorilor atunci când sunt informați că organizaţia....este 

pentru prima dată când derulează proiect în programul Erasmus plus.....și răspunsurile nu 
satisfac întocmai aşteptările. 

• Aș sugera o mai mare rapiditate în comunicare - răspuns la mailuri şi telefon. 
• Am avut cea mai bună colaborare pe care și-o dorește orice coordonator de proiecte. La 

plecarea în concediu a doamnei Roxana Cristea, au intervenit câteva probleme în derularea 
mobiltății şi în doar câteva ore, după ce am anunțat Agenţia Naţională, am primit un răspuns 
documentat care a deblocat situația în care eram. 

• Emanuel Franga şi Elena Alexandru sunt 2 persoane pasionate de muncă, profesioniști care 
ne-au oferit sprijinul rapid, clar şi din "cauza lor" vom continua să aplicăm pentru proiecte EVS. 
Le mulțumesc şi pe această cale pentru înţelegere, sprijin şi corectitudine. 
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• Cât am avut ca persoană de contact din partea Agenţiei Naţionale pe dna Geanina 
Constantinescu am avut informaţii şi recomandări pertinente, aplicabile şi un ton încurajator. 
Când nu a mai fost dânsa am simțit că ne-am pierdut toate reperele iar tonul tăios cu trimitere 
la documente pe care l-a avut noua persoană de contact nu ne-a ajutat deloc. Ne dorim ca pe 
viitor să existe formarea personalului care lucrează pentru proiectele EVS. 

La întrebarea: ”Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în 

contact în timpul misiunilor de control/audit al proiectului de mobilitate Erasmus+, 

domeniul Tineret?”, s-au oferit aprecieri ale căror frecvențe și scor mediu sunt prezentate 

în tabelele și diagramele următoare: 

 
Frecvența aprecierilor privind misiunile de 

control/audit 

 

foarte 
bună 

bună 
nici bună, 
nici slabă 

foarte 
slabă 

nu pot 
aprecia/nu 
se aplică 

Deschidere 49 16 3 2 51 

Amabilitate 52 14 3 1 51 

Explicaţii clare 47 19 2 2 51 

Explicaţii corecte 49 16 3 2 51 

Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon) 49 16 4 1 51 

 246 81 15 8 255 
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Scor mediu în 
anul 2015 

Scorul mediu în 
anul 2016 

Deschidere 4.51 4.50 
Amabilitate 4.47 4.59 
Explicaţii clare 4.49 4.48 
Explicaţii corecte 4.49 4.50 
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon) 4.52 4.52 
 4.50 4.52 
 89.97% 90.36% 

 

Scorul mediu pentru acest criteriu a crescut faţă de anul 2015 cu 0,02 puncte. 

Comentariile care însoțesc aprecierile sunt: 

• La rândul lor, auditorii, care nu intră în contact cu proiectele decât puţin, timp de una-două zile, 
nu înţeleg încă filosofia mobilităţilor de tineret şi particularitățile acestora. Unele din prevederile 
contractului şi ale ghidului sunt puţin cunoscute (ex. ni se impută că nu cerem experienţa 
anterioară a voluntarilor SEV în condiţiile în care acest lucru nu este permis de program decât 
în situații excepționale). Auditorii interpretează abuziv, în defavoarea beneficiarilor o parte din 
prevederile financiare. 

• Idem. Ea a fost pentru noi imaginea AN pe durata proiectului şi ne-a răspuns la întrebări - om 
corect şi profesionist 

• In general am avut şi avem o colaborare excelentă cu personalul AN venit în misiuni de audit 
(d-na Geanina Constantin - TIA, d-l Bogdan Dumitru TIA şi E+, d-na Ani Drăghici acreditare 
E+), cu o singură exceptie (D-na XXX), un schimb de tineri în care atât noi cât şi colaboratorii 
noştri (o şcoală din mediu rural, cadru medical etc) ne-am simțit ca şi cum am ascunde ceva şi 
la orice răspuns dat simțeam că tot nu este bine. Deşi am respectat candidatura persoana 
venită în audit a emis păreri precum: ”eu nu aş mânca în condiţiile acestea” (proiectul s-a 
desfăşurat în mediu rural, cazarea fiind la cort - participanţii şi liderii de grup fiind multumiți de 
proiect), deoarece paticipanții nu au avut posibilități de deplasare (selecția a fost cu tineri 
preponderent din mediu rural), depasarea a fost asigurară prin proiect, iar ulterior la raportare 
costul unui bon de benzină a fost tăiat. 

• Au fost utile sfaturile, instrucțiunile despre care nu știam, consultările şi ghidajul în Mobility 
tools. 
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Referitor la sprijinul financiar acordat în cadrul proiectelor de mobilitate, domeniul Tineret, 

pentru persoane și pentru instituții, respondenții au făcut următoarele aprecieri: 

Cum apreciați sprijinul financiar oferit în cadrul proiectului de mobilitate Erasmus+, 

domeniul Tineret? 

 

Insuficient 
Relativ 

suficient 
Suficient 

Nu știu/ 
Nu este 

cazul 

Scor 
mediu 

Procent 
din 

scorul 
maxim 

In cazul mobilităţii/mobilităţilor 
de care ați beneficiat 

9 39 60 13 4.28 85.65% 

In cazul organizației beneficiare 15 36 63 7 4.50 89.91% 

 

Comentariile respondenților sunt următoarele: 

• In ceea ce priveşte sprijinul financiar ar fi bine dacă programul Erasmus+ ar aloca bani şi 
pentru cheltuielile administrative - concret - salariul coordonatorului proiectului. Oare de ce 
consideră E+ că aceste proiecte se pot derula cu un personal care face voluntar acest lucru? 
ONG-urile au nevoie de susținere financiară şi pentru coordonatorul proiectului. 

• Nu sunt alocați suficienți bani pentru TRANSPORTUL PARTICIPANŢILOR. 
• Standardul de condiţii la birou şi de cazare, 120 Euro bani de masă lunar/volutar sunt prea 

puțini.  Resursele nu sunt suficiente şi co-finanţarea este foarte dificilă şi uneori imposibilă.  
• Deși înţeleg necesitatea efectuării plăților aferente proiectului cu cardul sau prin transfer 

bancar, aspect care este în sprijinul nostru, noi fiind adepții acestor tipuri de plată, totuși, s-ar 
putea găsi înţelegere pentru situații speciale în care plata să se facă cash. Tinerii nu au putut 
să viziteze câteva obiective culturale deoarece singura modalitate de plată acceptată era cash. 
A trebuit să renunțăm pentru a respecta regulile programului. Poate ar trebui găsite soluţii ca  
5-10% din buget să se poată cheltui cash în condiţii justificate.  

• Sunt probleme la SEV atât la pocket money, cât şi la suma organizațională per voluntar. 
• Mereu este nevoie de sprijin din comunitate mai ales la schimburi care uneori datorită 

diversității de activităţi sunt mai costisitoare.  
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III.3 Respondenți beneficiari de proiecte de parteneriat Erasmus+ (KA2) 

Cei 534 respondenți, care au dat răspunsuri complete și care sunt beneficiari de proiecte de 

parteneriat Erasmus+, au jucat în cadrul proiectelor următoarele roluri: 

Variante de răspuns Număr răspunsuri 
Procent din total 

respondenți 
Coordonator de proiect 377 70.60% 
Membru în echipa de proiect 155 29.03% 
Participant(a) la activități din proiect 59 11.05% 
Ați avut alt rol 12 2.25% 

 

Cei mai mulți dintre cei 534 de respondenți sunt beneficiari de proiecte de parteneriat 

strategic în domeniul Educației școlare (71,54%): 

In cadrul Actiunii cheie 2, Proiecte de parteneriat, ati candidat şi v-au fost aprobate proiecte în domeniul: 

Educaţie Şcolară Educaţie Universitara VET Educaţia Adulţilor Tineret 
382 26 55 35 36 

71.54% 4.87% 10.30% 6.55% 6.74% 
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Colaborarea cu personalul Agenției care a oferit informare și consultanță pe toată durata 

implementării proiectului a fost apreciată de către cei 534 respondenți după cum urmează: 

 

foarte bună bună 

nici 
bună, 
nici 

slabă 

foarte 
slabă 

nu pot 
aprecia/nu 
se aplică 

Deschidere 427 71 6 1 29 
Amabilitate 446 55 3 1 29 
Explicaţii clare 380 106 17 2 29 
Explicaţii corecte 413 75 10 0 36 
Promptitudine în răspuns (la email, 
scrisori, telefon) 437 59 8 0 30 
 2103 366 44 4 153 

 

 
Scor mediu în 

anul 2015 
Scor mediu în 

anul 2016 

Deschidere 4.76 4.79 

Amabilitate 4.78 4.84 

Explicaţii clare 4.62 4.64 

Explicaţii corecte 4.71 4.76 

Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon) 4.73 4.81 

 4.72 4.77 

 94.35% 95.37% 
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Se observă că nivelul cel mai ridicat de apreciere se referă la Amabilitatea cu care 

comunică și oferă consultanță reprezentanții ANPCDEFP, iar aprecierea cu nivelul cel mai 

scăzut corespunde Clarității explicațiilor. Faţă de anul 2015, nivelul de apreciere al 

respondenţilor beneficiari de proiecte de parteneriat strategic a crescut cu 0,05 puncte. 

Frecvența aprecierilor făcute de către respondenții beneficiari de proiecte de parteneriat 

strategic Erasmus+, referitor la colaborarea cu reprezentanții ANPCDEFP aflați în misiune 

de control/audit și scorurile acordate, ca apreciere a colaborării, sunt  prezentate în tabelele 

și în diagramele următoare: 

 

foarte 
bună 

bună 

nici 
bună, 
nici 

slabă 

foarte 
slabă 

nu pot 
aprecia/nu 
se aplică 

Deschidere 266 35 3 0 230 

Amabilitate 265 35 4 0 230 

Explicaţii clare 253 45 6 0 230 

Explicaţii corecte 261 39 4 0 230 

Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon) 268 30 4 0 232 

 1313 184 21 0 1152 
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Referitor la acest tip de colaborare, scorul mediu a crescut față de anul 2015 cu 0,07 puncte. 

Nivelul cel mai înalt de apreciere corespunde deschiderii și promptitudinii de care dau 

dovadă  experții ANPCDEFP. 

 
Scor mediu 
în anul 2015 

Scor mediu 
în anul 2016 

Deschidere 4.76 4.83 

Amabilitate 4.74 4.82 

Explicaţii clare 4.73 4.77 

Explicaţii corecte 4.76 4.81 

Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon) 4.71 4.84 

 4.74 4.81 

 94.83% 96.28% 
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Aprecierile privind modul în care s-a colaborat cu ANPCDEFP în vederea implementării 

proiectelor parteneriat strategic şi în misiunile de control/audit, diferă de la un domeniu la 

altul după cum urmează: 

 
Nivel de apreciere 

 

Informare şi consultanţă în 
implementare 

Colaborare pe durata 
misiunilor de control/audit 

Educaţie şcolară 
4.77 4.81 

Învăţământ superior 
4.91 5 

VET 
4.78 4.85 

Educaţia adulţilor 
4.83 4.88 

Tineret 
4.58 4.58 

 

Atât în cazul colaborării cu personalul Agenţiei Naţionale, în toate etapele de implementare 

ale proiectelor, cât şi în cel al colaborării cu personalul Agenției aflat în misiuni de 

control/audit, scorul mediu cel mai mare a fost acordat de beneficiarii de parteneriate în 

domeniul Educaţie universitară, iar cel mai mic de beneficiarii proiectelor din domeniul 

Tineret. 
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Referitor la măsura în care proiectele s-au adresat nevoilor de dezvoltare profesională și 

personală ale respondenților, acești apreciază că proiectele care s-au adresat în cea mai 

mare măsură acestor nevoi sunt cele în domeniul Educației adulților, iar nevoilor 

instituțiilor/organizațiilor beneficiare proiectele în domeniul VET. Respondenții apreciază 

că proiectele în domeniul Tineret s-au adresat în cea mai mică măsură atât nevoilor 

individuale cât și celor instituționale: 

 

 

 
Scor mediu privind năsura în care proiectele s-au  adresat nevoilor de: 

Domeniul proiectelor de parteneriat 
strategic 

Dezvoltare profesională 
a respondenților 

Dezvoltare 
personală a 

respondenților 

Dezvoltare a 
instituției/organizației 

beneficiare 

Educație școlară 4.68 4.73 4.75 

Învățământ superior 4.46 4.54 4.5 

VET 4.65 4.56 4.8 

Educația adulților 4.77 4.71 4.77 

Tineret 4.17 4.19 4.5 
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 Beneficiari de proiecte de parteneriat strategic, domeniul Educație școlară  

Dintre cei 382 respondenți cu răspunsuri complete, care au declarat că au fost implicați în 

proiecte de parteneriat strategic în domeniul Educație școlară, cei mai mulți sunt cadre 

didactice (304 -79,6%). Categoriile profesionale din care fac/făceau parte respondenții sunt 

prezentate în tabelul și diagrama următoare: 

În perioada în care aţi beneficiat/beneficiați de serviciile oferite de ANPCDEFP pentru 
implementarea de parteneriat/parteneriate strategice Erasmus+, domeniul Educaţie şcolară, 
făceaţi/faceți parte din următoarea categorie: 

Variante de răspuns 
Număr 

respondenți 
Procent din total 

respondenți 

elevi 5 1.3% 

studenţi 1 0.3% 

cadre didactice  304 79.6% 

directori de unități de învățământ 53 13.4% 

inspectori şcolari 11 2.9% 

formatori 5 1.3% 

voluntari 2 0.5% 

alte categorii 1 0.3% 

 382  
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În cadrul proiectelor de parteneriat strategic, domeniul Educație școlară, cei mai mulți 

dintre respondenți (289-75,7%) au avut rolul de coordonatori de proiect: 

In cadrul proiectului/proiectelor de Parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educaţie 
şcolară, în care ati fost/sunteti implicat(a) ati avut rolul de: 

Variante de răspuns Număr răspunsuri 
Procent din total 

respondenți 

Coordonator de proiect 289 75.7% 

Membru în echipa de proiect 103 27.0% 

Participant(a) la activităţi din proiect 35 9.2% 

Ați avut alt rol 7 1.8% 

 

Cei care au selectat  ”Ați avut alt rol” au menționat următoarele roluri: 

• Coordonator al unitații în proiect; 
• Persoană de contact; 
• Elev implicat în proiect; 
• Partener;  
• Director adjunct; 
• Director de școală; 
• Coautor de produs intelectual; 

Referitor la măsura în care proiectele de parteneriat strategic, domeniul Educație școlară  s-

au adresat nevoilor de dezvoltare profesională și/sau personală ale respondenților și 

nevoilor de dezvoltare înstituțională ale beneficiarilor, respondenții apreciază că proiectele 

s-au adresat în cea mai mare măsură nevoilor instituționale, iar în cazul persoanelor, 

nevoilor de dezvoltare personală. Frecvențele răspunsurilor sunt prezentate în tabelele și 

diagramele următoare. 
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Scorurile medii calculate privind măsura în care proiectele s-au adresat nevoilor de 

dezvoltare individuale și instituționale s-au schimbat în anul 2016 față de anul 2015 cu 0,01 

puncte. În cazul nevoilor de dezvoltare profesională și personală ale respondenților au 

crescut cu 0,01, iar în cazul nevoilor instituționale a scăzut cu 0,01. 

 

 

 
În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de 
parteneriate strategic Erasmus+, domeniul Educație 
școlară, a corespuns nevoilor dumneavoastră de 
formare profesională? 

Nivel de apreciere 
Număr 

răspunsuri 

Procent din 
total 

respondenți 
în foarte mare măsură 279 73.0% 

în mare măsură 88 23.0% 

suficient 12 3.1% 

în mică măsură 1 0.3% 

deloc 2 0.5% 

  
În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de 
parteneriate strategic Erasmus+, domeniul Educație 
școlară, a corespuns nevoilor dumneavoastră de 
formare personală? 

Nivel de apreciere 
Număr 

răspunsuri 

Procent din 
total 

respondenți 
în foarte mare măsură 292 76.4% 

în mare măsură 79 20.7% 

suficient 9 2.4% 

în mică măsură 0 0.0% 

deloc 2 0.5% 

  
În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de 
parteneriate strategic Erasmus+, domeniul Educație 
școlară, a corespuns nevoilor instituţiei beneficiare a 
proiectului/proiectelor? 

Nivel de apreciere 
Număr 

răspunsuri 

Procent din 
total 

respondenți 
în foarte mare măsură 297 77.7% 

în mare măsură 76 19.9% 

suficient 5 1.3% 

în mică măsură 3 0.8% 

deloc 0 0.0% 
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Colaborarea cu experții Agenției Naționale care au oferit consultanță pe toată durata 

implementării proiectelor a fost foarte bine apreciată de către respondenți, fapt ce se poate 

constata din frecvența răspunsurilor la întrebarea: 

Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informare şi 

consultanţă în toate etapele de implementare a proiectului de parteneriat strategic 

Erasmus+, domeniul Educație școlară ? 

 
Frecvența aprecierilor privind informarea și consultanța pentru 

implementarea proiectului 

 
foarte 
bună 

bună 
nici bună, 
nici slabă 

foarte 
slabă 

nu pot aprecia/nu 
se aplică 

Deschidere 305 53 4 1 19 

Amabilitate 321 38 3 1 19 

Explicaţii clare 271 76 14 2 19 

Explicaţii corecte 299 52 7 0 24 

Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon) 321 34 7 0 20 

 1517 253 35 4 101 

 

Scorul mediu privind nivelul de satisfacție al respondenților beneficiari de proiecte de 

parteneriat strategic, domeniul Educație școlară, referitor la colaborarea cu experții 

ANPCDEFP care au acordat informare și consultanță pe toată durata implementării 
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proiectului/proiectelor a crescut față de anul 2015 cu 0,05. Cel mai mare punctaj s-a acordat 

pentru Amabilitate, iar cel mai mic pentru Claritatea explicațiilor. 

 Scor mediu în anul 
2015 

Scor mediu în anul 
2016 

Deschidere 4.76 4.78 

Amabilitate 4.78 4.84 

Explicaţii clare 4.60 4.62 

Explicaţii corecte 4.71 4.77 

Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon) 4.76 4.83 

 4.72 4.77 

 94.40% 95.37% 

 

Comentariile făcute de către respondenți sunt următoarele: 

• Apreciez foarte mult activitatea dumneavoastră, vă mulțumesc pentru îndrumări și vă doresc 
succes în activitate. 

• Apreciez webinarele și claritatea explicațiilor oferite de persoanele responsabile de la AN, de 
asemenea comunicarea excelentă prin email, telefon și pe website. 

• Avem nevoie de detalii pentru contabilitate. Am primit un document, însă problemele ridicate de 
contabil fac acel document incomplet. 

• Avem o colaborare foarte bună cu personalul Agenției, care răspunde întotdeauna cu promptitudine 
la toate întrebările noastre și ne oferă sprijinul de care avem nevoie. 

• Câteodată explicațiile oferite de personalul Agenției au lăsat loc unor interpretări care au avut ca 
finalitate comiterea unor erori.     

• Colaborarea este excelentă. 
• Deoarece proiectul a fost aprobat în anul 2014, când încă regulile generale nu erau prea clare, 

sigur că și unele explicații primite la telefon au fost uneori contradictorii sau neclare pentru moment. 
Proiectul în care școala este implicată (2014-2017) a fost aprobat de AN Franța, iar unele reguli 
transmise de coordonator nu se potriveau cu regulile transmise de AN România. În plus, am avut 
nevoie de asistență deoarece unele sume pentru subzistență au fost omise de coordonator, în 
formularul de aplicație, ceea ce a schimbat mult datele problemei. 

• Este admirabil profesionalismul angajaților de la ANPCDEFP. 
• Felicitări întregului personal al Agenției din România pentru asigurarea informării și consultanței 

oferite. 
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• Foarte bună colaborare. 
• Mai multe experte! Sunt prea încărcate cu un volum de muncă asemănător cu judecătoarele! Mai 

multe întâlniri față în față. 
• Mulțumesc pentru colaborare și informații precise, sfaturi și bunăvoință! 
• Mulțumesc Agenției Naționale pentru profesionalism şi promptitudine. Partenerii noștri apreciază 

cel mai mult Agenția noastră Națională pentru informațiile  transmise.  
• Nu am alte comentarii. Sper să se păstreze actualul stil de lucru. 
• Odată, asistentul proiectului pe care îl derulez a fost în imposibilitate de a-mi răspunde la telefon la o 

întrebare urgentă. Am solicitat o altă persoană din cadrul Agenției care ar fi putut să-mi răspundă și am 
fost scurt refuzată, indicându-mi-se să contactez responsabilul de proiect. În altă situație asemănătoare 
am contactat o altă persoană din cadrul Agenției, care a fost foarte amabilă și m-a ajutat. 

• Poate ar fi fost util, dar nu știu dacă era atribuția AN să ni se ofere mai multă consultanță înainte de 
depunerea proiectului. Din lipsa experienței și oarecum neștiință la depunerea unui proiect în care 
avem calitatea de partener am omis din buget finanțarea pentru individual support, acest lucru ne 
îngreunează acum unele demersuri în cadrul activităților. 

• Proiectul este la începutul perioadei de implementare. Sper într-o bună colaborare cu AN și pe viitor. 
• Relația este foarte bună. 
• Totul a fost OK. 
• Uneori, limbajul utilizat mi s-a părut mult prea juridic pentru calitatea mea de cadru didactic. 
• Uneori, răspunsurile la probleme concrete sunt evazive, doar ca o îndrumare spre respectarea 

reglementărilor din ghidul programului, fără soluții concrete la problemele reale apărute. 

La întrebarea: ”Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în contact 

în timpul misiunilor de control/audit al proiectului de parteneriat Erasmus+, domeniul 

Educație școlară, frecvența aprecierilor și scorul mediu sunt: 

 Frecvența aprecierilor privind misiunile de control/audit 

 
foarte 
bună 

bună 
nici bună, 
nici slabă 

foarte 
slabă 

nu pot aprecia/nu 
se aplică 

Deschidere 183 26 2 0 171 

Amabilitate 183 24 4 0 171 

Explicaţii clare 176 30 5 0 171 

Explicaţii corecte 181 27 3 0 171 

Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon) 187 20 3 0 172 

 910 127 17 0 856 
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Scor mediu în 

anul 2015 
Scor mediu în 

anul 2016 

Deschidere 4.72 4.82 

Amabilitate 4.74 4.81 

Explicaţii clare 4.72 4.76 

Explicaţii corecte 4.75 4.80 

Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon) 4.69 4.85 

 4.72 4.81 

 94.47% 96.18% 

 

Aprecierile pentru acest criteriu au fost mai bune decât în anul anterior și au dus la o 

creștere a scorului mediu cu 0,09 puncte. 

Comentariile făcute de către respondenți sunt următoarele: 

• Mulțumesc pentru sprijinul permanent din partea personalului AN. 
• De câte ori a fost cazul am beneficiat de îndrumare din partea personalului Agenției, în vederea 

corectării eventualelor erori. 
• Am avut control de la Inspectorat, nu de la Agenție. 
• Am fost incluși într-un lot de verificare din partea AN RO. Unele explicaţii primite telefonic au 

adus noutăți pe care nu le-am citit în Ghidul 2014 şi care, probabil, au fost lămurite între timp, 
pe parcursul derulării Programului E+. 

• Proiectul a fost monitorizat de către inspectorul de proiecte europene, vizita de montorizare a 
Agenţiei fiind programată pentru perioada imediat următoare. 

Referitor la sprijinul financiar acordat în cadrul proiectelor de parteneriat strategic, 

domeniul Educația școlară, pentru instituțiile beneficiare, respondenții au făcut următoarele 

aprecieri: 

 
Insuficient 

Relativ 
suficient 

Suficient 
Nu știu/ 
Nu este 

cazul 

Scor 
mediu 

Procent din 
scorul 
maxim 

In cazul organizatiei beneficiare 23 113 228 18 4,27 85.44% 
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Referitor la nivelul de finanțare s-au făcut următoarele comentarii: 

• Ar fi de dorit o mai mare flexibilitate în ceea ce priveşte bugetul pentru cheltuieli de deplasare, 
întrucât sumele estimate la "Travel" nu sunt întotdeauna conforme cu exigența realității (prețul 
biletelor de avion şi distanța de deplasare nu corespund întotdeauna, mai ales când se mai 
adaugă un segment de distanță de la aeroport la localitatea de destinație). Oricum ne-am 
descurcat, dar a fost o observație practică. 

• Nu acoperă mobilităţile de formare de o săptămână pentru elevi! Nu poți lua decât foarte puţini elevi! 
• Acordarea ultimei tranșe după validarea raportului final conduce la dificultăţi în asigurarea 

sumelor pentru derularea activităţilor (diferența de 20%). 
• Suma alocată pentru Transnaţional Meetings este destul de restrictivă (insuficientă). 
• Am fost singurii din țările europene care am primit 40% în primul an, astfel încât în al 2lea an am 

întâmpinat greutăți la mobilitatea ce a avut loc la început. 
• În 2014 se oferea o sumă fixă pentru transport la distanța de peste 2000 Km, inclusiv pentru 

teritoriile de peste mări. 
• In cadrul proiectului nostru, elevii nu stau în familii, ci la hotel, cu profesorii însoțitori. Pentru 

acest tip de proiect, banii sunt insuficienți în țări ca Italia - vor trebui luați bani în completare 
pentru sprijin individual de la suportul organizațional. 

• Suma alocată este corectă şi suficientă global (unele ţări au fost mai scumpe, altele mai ieftine), 
dar îngreunează situaţia faptul că ultima tranşă de 20% se va trimite ulterior finalizării proiectul. 

• Numărul de mobilităţi este relativ mic. Din acest motiv există tendința de a-l suplimenta și, în 
consecință bugetul pare relativ suficient. 

• Sprijinul financiar acordat este suficient, doar că omisiunile coordonatorului trebuie să le 
rezolvăm local, cu sprijinul şi consultanța AN RO.  

• Suma acordată pentru subzistență este mică, fapt ce crează dificultăţi în derularea unor mobilităţi. 
• Bugetul calculat pentru deplasări nu este întotdeauna realist şi cheltuielile nu sunt în funcţie de 

distanță. De exemplu, biletele de avion pentru Polonia (sub 2000 km) au costat mai mult decât 
cele pentru Spania sau Portugalia (peste 2000 km). Restricția de 20% adăugare de la alte 
secţiuni de asemenea este uneori insuficientă, dacă intervin cheltuieli suplimentare necesare 
deplasării (de exemplu, transport intern aeroport-localitate de destinație, în condiţiile în care deja 
biletul de avion este mai scump). 

• Per total, ne-am descurcat, dar regulile de calcul ale bugetului pe secţiuni ar trebui să 
beneficieze de ceva flexibilitate / adaptare la situație şi moment. 

• Câteodată grantul e insuficient pentru elevi, atunci când primesc cazare hotel.(în acțiunile de 
short term learning mobilities). 

• Buget redus la jumatate faţă de cel cerut în faza iniţială. 
• Singura problemă este modul în care este eșalonat grantul. 
• Autoritățile locale nu ne acordă niciun sprijin şi este extrem de dificil să punem 20%. 
• Finanţarea pentru anul 2 de proiect a fost disponibilă doar în luna decembrie, la 3 luni şi 

jumătate după începerea anului 2 de proiect, ceea ce a îngreunat desfăşurarea activităţilor din 
lunile septembrie-noiembrie. 
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Beneficiari de proiecte de parteneriat strategic, domeniul Educație universitară. 

Categoriile profesionale din care fac/făceau parte cei 26 respondenții care sunt beneficiari 

de proiecte de parteneriat strategic, domeniul Educație universitară, sunt prezentate în 

tabelul și diagrama următoare: 

În perioada în care aţi beneficiat/beneficiați de serviciile oferite de ANPCDEFP 
pentru implementarea de parteneriat/ parteneriate strategice Erasmus+, domeniul 
Educaţie universitară, făceaţi/faceți parte din următoarea categorie: 

Variante de răspuns 
Număr 

respondenți 
studenţi 1 

cadre didactice  17 

directori de şcoală 1 

formatori 2 

voluntari 1 

allte persoane aflate pe piaţa muncii 2 

alte categorii 2 

 26 

 

Cei care au selectat alte categorii s-au referit la: 

• Cercetător; 
• Referent Erasmus+. 
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În cadrul proiectelor de parteneriat strategic, domeniul Educație universitară, rolurile jucate 

de către respondenți sunt următoarele: 

In cadrul proiectului/proiectelor de Parteneriat strategic 
Erasmus+, domeniul Educaţie universitară, în care ați 
fost/sunteți implicat(a) ați avut rolul de: 

Variante de răspuns Număr răspunsuri 

Coordonator de proiect 14 

Membru în echipa de proiect 8 

Participant(a) la activități din proiect 5 

Ați avut alt rol 1 

 

Respondentul care a selectat  ”Ați avut alt rol” s-a referit la: Supervizare activităţi (nivel 

instituțional). 

Referitor la măsura în care proiectele de parteneriat strategic, domeniul Educație 

universitară s-au adresat nevoilor de dezvoltare profesională și/sau personală ale 

respondenților și nevoilor de dezvoltare instituțională ale beneficiarilor, respondenții 

apreciază că proiectele s-au adresat în cea mai mare măsură nevoilor de dezvoltare 

personală ale respondenților. Frecvențele răspunsurilor sunt prezentate în tabelele și 

diagramele următoare. 
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Scorurile medii calculate privind măsura în care proiectele s-au adresat nevoilor de 

dezvoltare individuale și instituționale au scăzut în anul 2016 față de anul 2015 după cum 

urmează: cu 0,16 puncte (de la 4,62 la 4,46)  pentru dezvoltare profesională, cu 0,03 puncte 

(de la 4,57 la 4,54 ) pentru dezvoltare personală și cu 0,23 puncte (de la 4,73 la 4,50) pentru 

dezvoltare instituțională. 

 

 
În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de 
parteneriate strategic Erasmus+, domeniul Educație 
universitară, a corespuns nevoilor dumneavoastră de 
formare profesională? 

Nivel de apreciere 
Număr 

răspunsuri 

Procent din 
total 

respondenți 
în foarte mare măsură 16 61.5% 

în mare măsură 8 30.8% 

suficient 1 3.8% 

în mică măsură 0 0.0% 

deloc 1 3.8% 

  
În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de 
parteneriate strategic Erasmus+, domeniul Educație 
universitară, a corespuns nevoilor dumneavoastră de 
formare personală? 

Nivel de apreciere 
Număr 

răspunsuri 

Procent din 
total 

respondenți 
în foarte mare măsură 18 69.2% 

în mare măsură 6 23.1% 

suficient 1 3.8% 

în mică măsură 0 0.0% 

deloc 1 3.8% 

  
În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de 
parteneriate strategic Erasmus+, domeniul Educație 
universitară, a corespuns nevoilor instituţiei 
beneficiare a proiectului/proiectelor? 

Nivel de apreciere 
Număr 

răspunsuri 

Procent din 
total 

respondenți 
în foarte mare măsură 16 61.5% 

în mare măsură 8 30.8% 

suficient 1 3.8% 

în mică măsură 1 3.8% 

deloc 0 0.0% 
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Aprecierea făcută de respondenți referitor la colaborarea cu experții Agenției Naționale 

care au oferit consultanță pe toată durata implementării proiectelor a fost foarte bună. 

Frecvența aprecierilor la întrebarea următoare fiind: 

Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informare şi 

consultanţă în toate etapele proiectului de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul 

Educație universitară? 

 
Frecvența aprecierilor privind informarea și consultanța pentru 

implementarea proiectului 

 
foarte 
bună 

bună 
nici bună, 
nici slabă 

foarte 
slabă 

nu pot aprecia/nu 
se aplică 

Deschidere 24 1 0 0 1 

Amabilitate 25 0 0 0 1 

Explicaţii clare 21 3 1 0 1 

Explicaţii corecte 22 2 0 0 2 

Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon) 24 1 0 0 1 

 116 7 1 0 6 

 

Scorul mediu privind nivelul de satisfacție al respondenților beneficiari de proiecte de 

parteneriat strategic, domeniul Educație universitară, referitor la colaborarea cu experții 

ANPCDEFP care au acordat informare și consultanță pe toată durata implementării 

proiectului/proiectelor a crescut față de anul 2015 cu 0,18 puncte. Cel mai mare punctaj s-a 

acordat pentru Amabilitate (5 puncte din maximum 5), iar cel mai mic pentru Claritatea 

explicațiilor. 
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Scor mediu în anul 

2015 
Scor mediu în anul 

2016 
Deschidere 4.78 4.95 
Amabilitate 4.84 5.00 
Explicaţii clare 4.57 4.75 
Explicaţii corecte 4.73 4.90 
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon) 4.73 4.95 

 4.73 4.91 
 94.57% 98.18% 

 

Comentariile făcute de către respondenți sunt următoarele: 

• Toate informaţiile de care am avut nevoie au fost furnizate la timp. Foarte utilă a fost 
prezentarea referitoare la raportul final. 

• Informații utile și prompte. 

La întrebarea: ”Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în contact 

în timpul misiunilor de control/audit al proiectului de parteneriat Erasmus+, domeniul 

Educație universitară, frecvența aprecierilor și scorul mediu sunt: 

 Frecvența aprecierilor privind misiunile de control/audit 

 
foarte 
bună 

bună 
nici bună, 
nici slabă 

foarte 
slabă 

nu pot aprecia/nu 
se aplică 

Deschidere 19 0 0 0 7 

Amabilitate 19 0 0 0 7 

Explicaţii clare 19 0 0 0 7 

Explicaţii corecte 19 0 0 0 7 

Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon) 19 0 0 0 7 

 95 0 0 0 35 
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Scor mediu în 

anul 2015 
Scor mediu în 

anul 2016 

Deschidere 4.84 5 

Amabilitate 4.77 5 

Explicaţii clare 4.69 5 

Explicaţii corecte 4.77 5 

Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon) 4.84 5 

 4.78 5 

 95.63% 100% 
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Aprecierile pentru acest criteriu au fost mai bune decât în anul anterior și au determinat o 

creștere a scorului mediu cu 0,22 puncte. 

Comentariile făcute de către  respondenți sunt următoarele: 

• Deoarece au fost implementate de către organizaţia noastră mai multe proiecte am avut ocazia 
să colaborăm în cadrul mai multor controale şi audituri. Un mod de lucru normal, clar, 
transparent, profesional şi european. Felicitări întregului colectiv al agenţiei! 

• Am avut un control „On Spot During Action” pe parcursul derulării parteneriatului strategic și 
calitatea evaluatorului a fost foarte bună, profesionalism și observații utile pentru îmbunătățirea 
proiectului. 

Referitor la sprijinul financiar acordat în cadrul proiectelor de parteneriat strategic, 

domeniul Educația universitară, pentru instituțiile beneficiare, respondenții au făcut 

următoarele aprecieri: 

 

Insuficient 
Relativ 

suficient 
Suficient 

Nu știu/ 
Nu este 

cazul 

Scor 
mediu 

Procent 
din 

scorul 
maxim 

In cazul organizatiei beneficiare 5 5 16 0 4.04 80.77% 

 

Referitor la nivelul de finanțare s-a făcut un singur comentariu: 

• Referitor la salarii, sumele aferente acestora sunt mici dacă avem în vedere o medie de 
6000-12000 Euro pe proiect/2 ani/ pentru întreaga echipă a proiectului. Munca efectuată în 
cadrul acestor proiecte este de multe ori voluntară, mai ales pentru partea de traducere. 

Beneficiari de proiecte de parteneriat strategic, domeniul VET  

55 respondenți au declarat că au fost/sunt implicați în proiecte de parteneriat strategic în 

domeniul VET. Categoriile profesionale din care fac/făceau parte respondenții în perioada 

implementării proiectului/proiectelor sunt prezentate în tabelul și diagrama următoare: 
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În perioada în care aţi beneficiat/beneficiați de serviciile oferite de 
ANPCDEFP pentru implementarea de parteneriat/ parteneriate strategice 
Erasmus+, domeniul VET, făceaţi/faceți parte din următoarea categorie: 

Variante de răspuns 
Număr 

respondenți 

elevi în licee/colegii teoretice 1 

elevi în licee/colegii tehnice/tehnologice/vocationale 2 

cadre didactice  20 

directori de şcoală 4 

formatori 12 

voluntari 1 

allte persoane aflate pe piaţa muncii 7 

alte categorii  8 

 55 

 

Cei mai mulți dintre respondenți au jucat/joacă în proiectele de parteneriat strategic, 

domeniul VET, rolul de coordonator de proiect: 
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In cadrul proiectului/proiectelor de Parteneriat strategic Erasmus+, 
domeniul VET, în care ați fost/sunteți implicat(ă) ați avut rolul de: 

Variante de răspuns Număr răspunsuri 

Coordonator de proiect 33 

Membru în echipa de proiect 21 

Participant(ă) la activităţi din proiect 8 

Ați avut alt rol 1 

 

 

Cei care au selectat  ”Ați avut alt rol” au menționat următoarele roluri: 

• Cercetător și formator. 
• Am participat la scrierea proiectului și la prima activitate din cadrul proiectului.  
• Coordonator proiect partener. 

Referitor la măsura în care proiectele de parteneriat strategic, domeniul VET s-au adresat 

nevoilor de dezvoltare profesională și/sau personală ale respondenților și nevoilor de 

dezvoltare instituțională ale beneficiarilor, respondenții apreciază că proiectele s-au adresat 

în cea mai mare măsură nevoilor instituționale, iar în cazul persoanelor, nevoilor de 

dezvoltare profesională. Frecvențele răspunsurilor sunt prezentate în tabelele și diagramele 

următoare. 
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Scorurile medii calculate privind măsura în care proiectele s-au adresat nevoilor de 

dezvoltare individuale au scăzut în anul 2016, față de anul 2015 cu 0,04 puncte (de la 4,69 

la 4,65) pentru dezvoltare profesională și cu 0,02 puncte (de la 4,58 la 4,56 ) pentru 

dezvoltare personală, iar scorul mediu referitor la măsura în care proiectul/proiectele s-a/s-

au adresat nevoilor instituționale a crescut față de anul 2015 cu 0,16 puncte ( de la 4,64 la 

4,80). 

 
În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de 
parteneriate strategic Erasmus+, domeniul VET, a 
corespuns nevoilor dumneavoastră de formare 
profesională? 

Nivel de apreciere Număr răspunsuri 

în foarte mare măsură 39 

în mare măsură 14 

suficient 1 

în mică măsură 1 

deloc 0 

 
 

În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de 
parteneriate strategic Erasmus+, domeniul VET, a 
corespuns nevoilor dumneavoastră de formare 
personală? 

Nivel de apreciere Număr răspunsuri 

în foarte mare măsură 35 

în mare măsură 16 

suficient 4 

în mică măsură 0 

deloc 0 

 
 

În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de 
parteneriate strategic Erasmus+, domeniul VET, a 
corespuns nevoilor instituţiei beneficiare a 
proiectului/proiectelor? 

Nivel de apreciere Număr răspunsuri 

în foarte mare măsură 44 

în mare măsură 11 

suficient 0 

în mică măsură 0 

deloc 0 
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Colaborarea cu experții Agenției Naționale care au oferit consultanță pe toată durata 

implementării proiectelor a fost apreciată de către respondenți, mai bine decât în anul 2015, 

fapt ce se poate constata din scorul mediu calculat pe baza frecvențelor răspunsurilor la 

întrebarea: 

Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informare şi 

consultanţă în toate etapele proiectului de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul 

VET ? 

 
Frecvența aprecierilor privind informarea și consultanța pentru 

implementarea proiectului 

 
foarte 
bună 

bună 
nici bună, 
nici slabă 

foarte 
slabă 

nu pot aprecia/nu 
se aplică 

Deschidere 44 8 0 0 3 

Amabilitate 45 7 0 0 3 

Explicaţii clare 41 10 1 0 3 

Explicaţii corecte 41 10 0 0 4 

Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon) 43 9 0 0 3 

 214 44 1 0 16 

 

Scorul mediu privind nivelul de satisfacție al respondenților beneficiari de proiecte de 

parteneriat strategic, domeniul VET, referitor la colaborarea cu experții ANPCDEFP care 

au acordat informare și consultanță pe toată durata implementării proiectului/proiectelor a 

crescut față de anul 2015 cu 0,14 puncte. Cel mai mare punctaj s-a acordat pentru 

Amabilitate, iar cel mai mic pentru Claritatea explicațiilor. 
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Scor mediu în anul 

2015 
Scor mediu în anul 

2016 

Deschidere 4.73 4.81 
Amabilitate 4.67 4.83 
Explicaţii clare 4.67 4.71 
Explicaţii corecte 4.67 4.75 
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon) 4.46 4.78 

 4.64 4.78 
 92.83% 95.56% 

 

Un singur respondent a adăugat un comentariu la aprecierile făcute: 

• Aprecierea mea este pentru perioada de început a proiectului, perioadă în care am 
colaborat cu Agenţia Naţională. Ulterior, o altă colegă a preluat activitatea de coordonare a 
proiectului de parteneriat strategic, și  implicit, colaborarea cu Agenţia Naţională. Acest 
lucru s-a datorat faptului ca eu coordonam un alt proiect Erasmus+ în școală. 

La întrebarea: ”Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în contact 

în timpul misiunilor de control/audit al proiectului de parteneriat Erasmus+, domeniul VET, 

frecvența aprecierilor și scorul mediu sunt: 

 Frecvența aprecierilor privind misiunile de control/audit 

 
foarte 
bună 

bună 
nici bună, 
nici slabă 

foarte 
slabă 

nu pot aprecia/nu 
se aplică 

Deschidere 24 3 0 0 28 

Amabilitate 24 3 0 0 28 

Explicaţii clare 23 3 1 0 28 

Explicaţii corecte 24 3 0 0 28 

Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon) 24 2 0 0 29 

 119 14 1 0 141 
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Scor mediu în 

anul 2015 
Scor mediu în 

anul 2016 

Deschidere 4.89 4.86 

Amabilitate 4.77 4.86 

Explicaţii clare 4.77 4.77 

Explicaţii corecte 4.77 4.86 

Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon) 4.66 4.90 

 4.77 4.85 

 95.45% 97.02% 

 

Aprecierile pentru acest criteriu au fost mai bune decât în anul anterior și au dus la o 

creștere a scorului mediu cu 0,08 puncte. 

La această întrebare nu au fost făcute comentarii.  
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Referitor la sprijinul financiar acordat în cadrul proiectelor de parteneriat strategic, 

domeniul VET, pentru instituțiile beneficiare, respondenții au făcut următoarele aprecieri: 

 
Insuficient 

Relativ 
suficient 

Suficient 
Nu știu/ 
Nu este 

cazul 

Scor 
mediu 

Procent din 
scorul 
maxim 

In cazul organizatiei beneficiare 7 14 32 2 4,12 82.39% 

 

Referitor la nivelul de finanțare s-au făcut următoarele comentarii: 

• Sumele alocate activităţilor de formare sunt foarte mici, insuficiente pentru acoperirea 
cheltuielilor. 

• Au fost reduceri substanțiale, ale bugetului estimat, faţă de solicitarea iniţială, inclusiv diminuări 
complete de buget pe activităţi şi IO pentru care obligativitatea de implementare a rămas 
neschimbată.  

• Bugetul a fost redus la jumătate fiind nevoiți să realizăm toate obiectivele şi produsele iniţial 
propuse.  

• Bugetul proiectului depus în anul 2016 a fost aprobat cu o micșorare considerabilă a sumei 
totale de bani. 

• De obicei bugetul oferit a fost undeva la jumatatea celui solicitat. Din acest motiv volumul 
produselor a trebuit scăzut. De exemplu, un bun suport de curs conține 6-8 pagini pe ora de 
predare. Tăierea bugetului va reduce volumul la 4-6 pagini, fiindcă implicit numărul de ore pe 
care partenerii străini (cu peste 200 EUR /ora) îl vor presta va fi mai mic. Elaborarea unui 
software durează. Aici nu se poate tăia din buget, fiindcă dacă la un suport de curs poți pune 
mai multe poze şi grafice, la un software este un script care trebuie scris literă cu literă. În cazul 
întâlnirilor transnaţionale: dacă se organizează la Budapesta (HU), cei 575 EUR sunt mai mult 
decât necesari, dacă se organizeaza la Genova (IT), cum am avut situații, cei 575 EUR nu sunt 
de ajuns. In cazul cursurilor: 100 EUR pe zi este la limita suportabilităţii, fiindcă astfel de cursuri 
se organizează la sediile partenerilor care sunt localizate în orașe mari, iar costul hotelului se 
apropie foarte mult de această sumă, astfel încât pentru mesele participanţilor nu mai sunt 
suficiente fonduri. Bugetul pentru evenimente de multiplicare este mai mult decât suficient. 
Bugetul pentru MPI a fost cel mai bine calculat, fiecare partener s-a încadrat foarte bine, nu au 
existat comentarii din partea lor. Ar trebui făcută o sectiune de buget dedicată diseminării, 
fiindcă este o componentă importantă pentru care se utilizează fonduri din MPI. Aici fiecare 
partener face deplasari interne la firme din industria de profil pentru discuții legate de 
promovarea rezultatelor, sunt organizate diverse întâlniri cu profesori din universități, profesori 
de școli tehnice ... Toate astea sunt susținute din bani proprii şi din MPI ceea ce face ca în loc 
să se încurajeze astfel de acțiuni (cărora le recunoştem cu toții utilitatea), ele să fie frânate şi 
reduse la un minim strict necesar. 
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Beneficiari de proiecte de parteneriat strategic, domeniul Educația adulților   

35 respondenți au declarat că sunt/au fost  implicați în proiecte de parteneriat strategic, 

domeniul Educația adulților. Categoriile profesionale din care fac/făceau parte respondenții 

sunt prezentate în tabelul și diagrama următoare: 

În perioada în care aţi beneficiat/beneficiați de serviciile oferite de 
ANPCDEFP pentru implementarea de parteneriat/ parteneriate strategice 
Erasmus+, domeniul Educaţia adulților, făceaţi/faceți parte din următoarea 
categorie: 

Variante de răspuns 
Număr 

respondenți 
elevi 2 

cadre didactice  7 

directori de şcoală 1 

formatori 7 

membrii în asociație/fundație 13 

alte persoane aflate pe piaţa muncii 4 

alte categorii.  1 

 35  

 

În cadrul proiectelor de parteneriat strategic, domeniul Educația adulților, cei mai mulți 

dintre respondenți au avut rolul de coordonatori de proiect: 

In cadrul proiectului/proiectelor de Parteneriat strategic 
Erasmus+, domeniul Educația adulților, în care ați fost/sunteți 
implicat(ă) ați avut rolul de: 

Variante de răspuns Număr răspunsuri 

Coordonator de proiect 19 

Membru în echipa de proiect 12 

Participant(ă) la activităţi din proiect 4 

Ați avut alt rol 1 
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Respondentul care a selectat  ”Ați avut alt rol” a menționat rolul: 

• Coordonator al partenerului român într-un Parteneriat strategic Erasmus+ coordonat de o 

organizație din altă țară europeană. 

Frecvențele răspunsurilor referitoare la măsura în care proiectele s-au adresat nevoilor 

individuale de dezvoltare profesională și/sau personală și nevoilor de dezvoltare 

instituțională ale organizațiilor beneficiare sunt prezentate în tabelele și diagramele 

următoare: 

În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de 
parteneriate strategic Erasmus+, domeniul Educația 
adulților, a corespuns nevoilor dumneavoastră de 
formare profesională? 

Nivel de apreciere Număr răspunsuri 

în foarte mare măsură 28 

în mare măsură 6 

suficient 1 

în mică măsură 0 

deloc 0 

 

În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de 
parteneriate strategic Erasmus+, domeniul Educație 
adulților, a corespuns nevoilor dumneavoastră de 
formare personală? 

Nivel de apreciere Număr răspunsuri 

în foarte mare măsură 25 

în mare măsură 10 

suficient 0 

în mică măsură 0 

deloc 0 
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Scorurile medii calculate privind măsura în care proiectele s-au adresat nevoilor de dezvoltare 

individuale și instituționale au crescut  în anul 2016 față de anul 2015 în felul următor: 

• De la 4,48 în 2015 la 4,77 în 2016 pentru dezvoltare profesională; 

• De la 4,58 în 2015  la 4,71 în 2016 pentru dezvoltare personală; 

• De la 4,48 în 2015 la 4,77 în 2016 pentru dezvoltare instituțională. 

Colaborarea cu experții Agenției Naționale care au oferit consultanță pe toată durata 

implementării proiectelor a fost foarte bine apreciată de către respondenți, fapt ce se poate 

constata din frecvența răspunsurilor la întrebarea: 

Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informare şi 

consultanţă în toate etapele proiectului de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul 

Educația adulților ? 

 
Frecvența aprecierilor privind informarea și consultanța 

pentru implementarea proiectului 

 
foarte 
bună 

bună 
nici bună, 
nici slabă 

foarte 
slabă 

nu pot aprecia/ 
nu se aplică 

Deschidere 31 1 1 0 2 

Amabilitate 31 2 0 0 2 

Explicaţii clare 29 4 0 0 2 

Explicaţii corecte 30 2 1 0 2 

Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon) 25 7 1 0 2 

 146 16 3 0 10 

 

În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de 
parteneriate strategic Erasmus+, domeniul Educație 
adulților a corespuns nevoilor instituţiei beneficiare a 
proiectului/proiectelor? 

Nivel de apreciere 
 

Număr răspunsuri 

în foarte mare măsură 29 

în mare măsură 4 

suficient 2 

în mică măsură 0 

deloc 0 
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Scorul mediu privind nivelul de satisfacție al respondenților beneficiari de proiecte de 

parteneriat strategic, domeniul Educația adulților, referitor la colaborarea cu experții 

ANPCDEFP care au acordat informare și consultanță pe toată durata implementării 

proiectului/proiectelor a scăzut față de anul 2015 cu 0,02 puncte. Cel mai mare punctaj s-a 

acordat pentru Amabilitate, iar cel mai mic pentru Promptitudinea răspunsurilor (aspect 

care în anul 2015 a fost scorat cu 5). 

 
Scor mediu în anul 

2015 
Scor mediu în anul 

2016 
Deschidere 4.90 4.89 
Amabilitate 4.90 4.92 
Explicaţii clare 4.69 4.85 
Explicaţii corecte 4.79 4.85 
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon) 5.00 4.66 

 4.85 4.83 
 97.08% 96.67% 

 

Comentariile făcute de către respondenți sunt următoarele: 

• Dat fiind faptul că Parteneriatul Strategic Erasmus+ - în care organizaţia mea este partener- este 
derulat de o altă agenţie naţională europeană nu se pune problema unei colaborări cu experții de 
la ANPCDEFP. Totuși, în două situații izolate pe perioada contractării- când experții celeilalte 
agenții naţionale europene îmi solicitau anumite date prin intermediul coordonatorului 
parteneriatului- am apelat la experții ANPCDEFP pe parteneriate strategice şi am beneficiat de 
explicaţii clare şi corecte. Mulțumesc şi pe această cale Doamnei Andreea Samoilă. 

• Mobility tool-ul nu a fost gata pentru raportul interimar. Ne-ar fi fost util un anunț despre situația 
mobility tool-ului şi implicaţiile faţă de înţelegerea contractuală pe care o avem cu agenţia. Vă 
mulțumim! 

• Aprecieri deosebite doamnei Andreea Samoilă! 
• II mulțumim doamnei Samoilă, precum şi întregii echipe ANPCD, pentru disponibilitate şi sprijin!!! 
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La întrebarea: ”Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în contact 

în timpul misiunilor de control/audit al proiectului de parteneriat Erasmus+, domeniul 

Educația adulților, frecvența aprecierilor și scorul mediu sunt: 

 Frecvența aprecierilor privind misiunile de control/audit 

 
foarte 
bună 

bună 
nici bună, 
nici slabă 

foarte 
slabă 

nu pot aprecia/nu 
se aplică 

Deschidere 24 0 1 0 10 

Amabilitate 24 1 0 0 10 

Explicaţii clare 23 2 0 0 10 

Explicaţii corecte 23 1 1 0 10 

Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon) 22 2 1 0 10 

 116 6 3 0 50 

 

 
Scor mediu în 

anul 2015 
Scor mediu în 

anul 2016 

Deschidere 5.00 4.9 

Amabilitate 5.00 4.95 

Explicaţii clare 5.00 4.9 

Explicaţii corecte 5.00 4.85 

Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon) 5.00 4.8 

 5.00 4.88 

 100.00% 97.60% 
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Aprecierile pentru acest criteriu au scăzut față de anul anterior cu 0,12 puncte. 

Un singur respondent a precizat: Foarte bună. 

Referitor la sprijinul financiar acordat în cadrul proiectelor de parteneriat strategic, 

domeniul Educația adulților, pentru instituțiile beneficiare, respondenții au făcut 

următoarele aprecieri: 

 
Insuficient 

Relativ 
suficient 

Suficient 
Nu știu/ 
Nu este 

cazul 

Scor 
mediu 

Procent din 
scorul 
maxim 

In cazul organizatiei beneficiare 2 16 13 4 3,92 78.49% 

 

Referitor la nivelul de finanțare s-au făcut următoarele comentarii: 

• Primesc sprijinul financiar de la o altă agenţie naţională europeană. Apreciez acel sprijin ca 
suficient. 

• Constatăm că nevoile bugetului de management sunt mai mari pentru gradul de complexitate 
al unei colaborări de dimensiunile parteneriatului strategic în care suntem implicaţi. În cazul 
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nostru putem susține prin eforturi proprii activitatea şi în acelaşi timp se evidențiază ca un 
potenţial punct forte de îmbunătăţire care ar putea ridica în general calitatea rezultatelor 
produse de parteneriatele strategice. Presupunem că depinde de caz şi nu toate perteneriatele 
strategice au aceleași nevoi şi activităţi ca al nostru. 

• Evident, costurile de călătorie necesită finanţare suplimentară celei aprobate, în majoritatea 
cazurilor. Posibilitatea de a utiliza suma de management rezolvă însă, în mare parte, această 
problemă. 

• Erasmus+ reliefează o experienţă certă: trăim în Europa de Est şi suntem plătiţi ca atare! Un 
cercetător, trainer sau profesor este plătit la o treime dacă este din România faţă de cel din 
Italia sau Belgia, Franţa... Nu este corect, dar este un adevăr trist: pentru aceeaşi muncă, plata 
este altfel! 

Beneficiari de proiecte de parteneriat strategic, domeniul Tineret  

Cei 36 respondenți cu răspunsuri complete, care au declarat că au fost implicați în proiecte 

de parteneriat strategic în domeniul Tineret, fac/făceau parte din următoarel categorii 

profesionale: 

În perioada în care aţi beneficiat/beneficiați de serviciile oferite de ANPCDEFP 
pentru implementarea de parteneriat/ parteneriate strategice Erasmus+, 
domeniul Tineret făceaţi/faceți parte din următoarea categorie: 

Variante de răspuns Număr respondenți 

elevi 2 

studenţi 1 

cadre didactice  6 

formatori 4 

lucrători de tineret 10 

voluntari seniori 1 

membri în asociație/fundație 8 

alte persoane aflate pe piața muncii 1 

alte categorii 3 

 36  
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Rolul jucat în proiecte de către acești respondenți este următorul: 

In cadrul proiectului/proiectelor de Parteneriat strategic 
Erasmus+, domeniul Tineret, în care ați fost/sunteți implicat(ă) 
ați avut rolul de: 

Variante de răspuns Număr răspunsuri 

Coordonator de proiect 22 

Membru în echipa de proiect 11 

Participant(ă) la activităţi din proiect 7 

Ați avut alt rol 2 

 

Alt rol precizat a fost: Formator. 

Referitor la măsura în care proiectele de parteneriat strategic, domeniul Tineret  s-au 

adresat nevoilor de dezvoltare profesională și/sau personală ale respondenților și nevoilor 

de dezvoltare instituțională ale beneficiarilor, respondenții apreciază că proiectele s-au 

adresat în cea mai mare măsură nevoilor instituționale, iar în cazul persoanelor, nevoilor de 

dezvoltare personală. Frecvențele răspunsurilor sunt prezentate în tabelele și diagramele 

următoare. 

În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de 
parteneriate strategic Erasmus+, domeniul Tineret, a 
corespuns nevoilor dumneavoastră de formare 
profesională? 

Nivel de apreciere Număr răspunsuri 

în foarte mare măsură 19 

în mare măsură 8 

suficient 6 

în mică măsură 2 

deloc 1 
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Scorurile medii calculate privind măsura în care proiectele s-au adresat nevoilor de 

dezvoltare individuale și instituționale au crescut în anul 2016 față de anul 2015 după cum 

urmează: 

• pentru dezvoltare profesională, de la 4,00 la 4.17; 

• pentru dezvoltare personală, de la 4,17 la 4,19; 

• pentru dezvoltare instituțională de la 4,25 la 4,50. 

Colaborarea cu experții Agenției Naționale care au oferit consultanță pe toată durata 

implementării proiectelor de parteneriat strategic în domeniul Tineret a fost apreciată de 

către respondenți,  conform frecvențelor puse în evidență de tabelul și diagrama următoare, 

ca răspuns la întrebarea: 

Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informare şi 

consultanţă în toate etapele proiectului de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul 

Tineret ? 

 
În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de 
parteneriate strategic Erasmus+, domeniul Tineret, a 
corespuns nevoilor dumneavoastră de formare 
personală? 

Nivel de apreciere Număr răspunsuri 

în foarte mare măsură 19 

în mare măsură 10 

suficient 4 

în mică măsură 1 

deloc 2 

 

În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de 
parteneriate strategic Erasmus+, domeniul Tineret, a 
corespuns nevoilor instituţiei beneficiare a 
proiectului/proiectelor? 

Nivel de apreciere Număr răspunsuri 

în foarte mare măsură 19 

în mare măsură 16 

suficient 1 

în mică măsură 0 

deloc 0 
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Frecvența aprecierilor privind informarea și consultanța pentru 

implementarea proiectului 

 
foarte 
bună 

bună 
nici bună, 
nici slabă 

foarte 
slabă 

nu pot aprecia/nu 
se aplică 

Deschidere 23 8 1 0 4 

Amabilitate 24 8 0 0 4 

Explicaţii clare 18 13 1 0 4 

Explicaţii corecte 21 9 2 0 4 

Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon) 24 8 0 0 4 

 110 46 4 0 20 

 

Scorul mediu privind nivelul de satisfacție al respondenților beneficiari de proiecte de 

parteneriat strategic, domeniul Tineret, referitor la colaborarea cu experții ANPCDEFP care 

au acordat informare și consultanță pe toată durata implementării proiectului/proiectelor a 

scăzut față de anul 2015 cu 0,06 puncte. Cel mai mare punctaj s-a acordat pentru 

Amabilitate și Promptitudine în răspuns, iar cel mai mic pentru Claritatea explicațiilor. 

 
Scor mediu în anul 

2015 
Scor mediu în anul 

2016 
Deschidere 4.64 4.61 
Amabilitate 4.64 4.69 
Explicaţii clare 4.64 4.41 
Explicaţii corecte 4.64 4.49 
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon) 4.64 4.69 

 4.64 4.58 
 92.86% 91.56% 
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La această întrebare s-a făcut un singur comentariu: 

• Să o țină tot așa.  

La întrebarea: ”Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în contact 

în timpul misiunilor de control/audit al proiectului de parteneriat Erasmus+, domeniul 

Tineret, frecvența aprecierilor și scorul mediu sunt: 

 Frecvența aprecierilor privind misiunile de control/audit 

 
foarte 
bună 

bună 
nici bună, 
nici slabă 

foarte 
slabă 

nu pot aprecia/nu 
se aplică 

Deschidere 16 6 0 0 14 

Amabilitate 15 7 0 0 14 

Explicaţii clare 12 10 0 0 14 

Explicaţii corecte 14 8 0 0 14 

Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon) 16 6 0 0 14 

 73 37 0 0 70 
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Scor mediu în 

anul 2015 
Scor mediu în 

anul 2016 

Deschidere 4.17 4.66 

Amabilitate 4.03 4.60 

Explicaţii clare 4.17 4.43 

Explicaţii corecte 4.17 4.55 

Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon) 4.03 4.66 

 4.11 4.58 

 82.22% 91.59% 

 

Aprecierile pentru acest criteriu au fost mai bune decât în anul anterior și au dus la o 

creștere a scorului mediu cu 0,47 puncte. 

Nu au fost făcute comentarii. 

Referitor la sprijinul financiar acordat în cadrul proiectelor de parteneriat strategic, 

domeniul Tineret, pentru instituțiile beneficiare, respondenții au făcut următoarele 

aprecieri: 

 
Insuficient 

Relativ 
suficient 

Suficient 
Nu știu/ 
Nu este 

cazul 

Scor 
mediu 

Procent din 
scorul 
maxim 

In cazul organizatiei beneficiare 2 14 16 4 4.06 81.25% 
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Referitor la nivelul de finanțare s-au făcut doar două comentarii: 

• Pentru proiectele de mobilitate - pentru costurile de transport pentru tineri/grupuri de tineri - 
creşterea sumelor, în programul următor, este necesară. 

• Ne-au fost tăiate din cheltuielile directe aferente unui IO. 

III.4 Beneficiari de proiecte Sprijin pentru politi ci de tineret Erasmus+ (KA3) –Dialog 

Structurat  

Cei 13 respondenți, care au fost/sunt beneficiari de proiecte de Dialog structurat, făceau/fac 

parte din următoarele categorii proesionale: 

Tipul instituţiei din care făceaţi/faceți parte în perioada în care aţi 
beneficiat de serviciile oferite de ANPCDEFP pentru 
proiectul/proiectele de Dialog structurat pe care l-ați/ le-ați 
implementat: 

Tip instituție Număr respondenți 
Liceu/Colegiu teoretic 1 

Universitate 1 

Grădiniță 1 

DJST 1 

Alt tip de instituție 1 

Colegiu/Liceu vocațional/tehnologic/tehnic 2 

ONG 6 
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Respondenții  au fost implicați în proiecte de Dialog structurat, având rolul de: 

Rol jucat Număr de respondenți 
Coordonator de proiect 5 

Membru în echipa de proiect 6 

Participant(ă) la activităţi din proiect 5 

Ați avut alt rol 2 

 

 

Respondenții care au selectat ”Ați avut alt rol”, au precizat: 

• Coordonator local de proiect; 
• Voluntar responsabil pentru activitățile din județ. 

Colaborarea cu personalul Agenției care a oferit informare și consultanță pe toată durata 

implementării proiectului a fost apreciată de către cei 13 respondenți după cum urmează: 

Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informare şi 

consultanţă în toate etapele proiectului de Dialog structurat, Erasmus+? 

 

foarte 
bună 

bună 
nici bună, 
nici slabă 

foarte 
slabă 

nu pot 
aprecia/nu se 

aplică 

Deschidere 12 1 0 0 0 

Amabilitate 12 1 0 0 0 

Explicaţii clare, 12 1 0 0 0 

Explicaţii corecte 12 1 0 0 0 
Promptitudine în răspuns (la email, 
scrisori, telefon) 

11 2 0 0 0 

  59 6 0 0 0 
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Scor mediu în 

anul 2015 
Scor mediu în 

anul 2016 
Deschidere 4.82 4.90 
Amabilitate 4.82 4.90 
Explicaţii clare, 4.82 4.90 
Explicaţii corecte 4.82 4.90 

Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon) 4.82 4.81 
 4.82 4.88 
 96.43% 97.69% 

 

În anul 2016 scorul mediu calculat din frecvența aprecierilor respondenților pentru colaborarea cu 

personalul ANPCDEFP care a asigurat consultanță pe toată durata implementării proiectelor de 

Dialog structurat a fost mai mare decât în anul 2015 cu 0,06 puncte. Cel mai mic scor a corespuns 

Promptitudinii răspunsurilor. Pentru celelalte aspecte vizate s-au obținut scoruri egale. 

S-a făcut un singur comentariu: Să o țină tot așa. 
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Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în contact în timpul 

misiunilor de control/audit al proiectului de Dialog structurat, Erasmus+? 

 
foarte 
bună 

bună 
nici bună, 
nici slabă 

foarte 
slabă 

nu pot aprecia/nu 
se aplică 

Deschidere 6 1 0 0 6 

Amabilitate 6 1 0 0 6 

Explicaţii clare 6 1 0 0 6 

Explicaţii corecte 6 1 0 0 6 

Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon) 6 1 0 0 6 

 30 5 0 0 30 

 

 
Scor mediu în 

anul 2015 
Scor mediu în 

anul 2016 
Deschidere 4.69 4.82 
Amabilitate 4.69 4.82 
Explicaţii clare, 4.69 4.82 
Explicaţii corecte 4.69 4.82 

Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon) 4.69 4.82 
 4.69 4.82 
 93.75% 96.43% 
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Și în cazul colaborării cu personalul ANPCDEFP aflat în misiune de control/audit, 

aprecierea în anul 2016 a fost mai bună decât în anul 2015, iar în acest caz au rezultat 

scoruri egale pentru toate aspectele vizate. 

Conform informațiilor prezentate în chestionare, cei 13 respondenți participanți la proiecte 

de Dialog structurat, apreciază importanța proiectelor pentru dezvoltarea lor profesională și 

personală și importanța proiectelor pentru nevoile instituțiilor beneficiare, în felul următor: 

În ce măsură participarea la proiectul de 

Dialog structurat,  Erasmus+, a corespuns 

nevoilor dumneavoastră de formare 

profesională? 

Nivel de apreciere 
Număr 

respondenți 
în foarte mare măsură 9 

în mare măsură 2 

suficient 1 

în mică măsură 1 

deloc 0 

 13 

 

Scorul mediu calculat este: 4,46. S-a înregistrat o creștere față de aprecierea din 2015 când 

scorul mediu a fost 3,93. 

În ce măsură participarea la proiectul de 

Dialog structurat, Erasmus+, a corespuns 

nevoilor dumneavoastră de dezvoltare 

personală? 

Nivel de apreciere 
Număr 

respondenți 

în foarte mare măsură 10 
în mare măsură 3 
suficient 0 
în mică măsură 0 
deloc 0 
 13 

 

Scorul mediu calculat este de:4,77 cu 0,84 puncte mai mare decât în anul 2015 când a fost 

de 3,93.  
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În ce măsură derularea unui proiect de Dialog structurat, Erasmus+, a corespuns 

nevoilor instituției beneficiare a proiectului? 

Nivel de apreciere 
Număr 

respondenți 

în foarte mare măsură 5 
în mare măsură 1 
suficient 1 
în mică măsură 0 
deloc 0 
nu știu 0 
 7 
Scorul mediu este: 4,69, cu 0,23puncte mai  

mare decât în anul 2015. 

Referitor la sprijinul financiar acordat în cadrul proiectelor de Dialog structurat, pentru 

instituțiile beneficiare, respondenții au făcut următoarele aprecieri: 

 
Insuficient 

Relativ 
suficient 

Suficient 
Nu știu/ 
Nu este 

cazul 

Scor 
mediu 

Procent 
din scorul 

maxim 

In cazul organizatiei beneficiare 0 2 10 1 4.72 94.44% 

Frecvența aprecierilor  respondenților beneficiari de proiecte de 

Dialog structurat , privind  sprijinul financiar oferit in cadrul 

proiectelor respective

0

2

10

1

0 2 4 6 8 10 12

In cazul organizatiei

beneficiare

Insuficient Relativ suficient Suficient Nu stiu/Nu este cazul

 

Aprecierea privind sprijinul financiar oferit de program este mult mai bună în anul 2016 

faţă de anul 2015 (4,43 în anul 2015 şi 4,72 în anul 2016). 

Nu s-au făcut comentarii. 

IV. Aprecieri pozitive ale beneficiarilor 

Amabilitate, deschidere, disponibiliate a personalului ANPCDEFP 

• Agenția națională ne-a pus la dipoziție toată documentația tehnică și financiară necesară 
pentru implementarea cu succes a proiectului nostru. De fiecare dată când am avut nelămuriri 
sau întrebări referitoare la implementare, persoana responsabilă cu monitorizarea proiectului 
ne-a răspuns prompt, fie telefonic sau prin e-mail, și ne-a oferit cele mai bune sfaturi. Un mare 
avantaj l-a constituit și organizarea reuniunilor de contractare unde ni s-au explicat foarte pe 
larg pașii ce ar trebui să îi urmăm pentru o implementare corespunzătoare a proiectului. 
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• Agenția națională, prin responsabilul de proiect, doamna Mărioara ENE, ne-a oferit în timp util 
consilierea necesară și suportul cu informații și asistența pe toată durata proiectului. Având în 
vedere modificările intervenite, provocările care s-au conturat pe parcursul implementării 
proiectului nostru, apreciem în mod deosebit eficiența și maniera profesională consilierii și 
asistenței primite din partea responsabilului AN și o considerăm că fiind o condiție în asigurarea 
unei implementări de succes a proiectului. 

• Agenția este un suport continuu pentru cei care aplică pentru proiecte și le implementează. 
Atenți la detalii, oferă cele mai sigure informații la răspunsurile oferite întrebărilor primite. 

• Am apreciat amabilitatea și deschiderea responsabilului ANPCEDFP care mi-a oferit 
consultanță pe parcursul derulării proiectului. 

• Am apreciat totdeauna disponibilitatea persoanelor cu care am discutat de la ANPCDEFP. 
• Am primit sprijin de fiecare dată. Personalul agenției a fost amabil, a oferit toate informațiile 

necesare și m-a încurajat prin sfaturi competente. Apreciez foarte mult deschiderea și 
amabilitatea personalului. Știu că pot apela cu încredere pentru a primi informația necesară.  

• Am primit toate informațiile solicitate. Personalul ANPCDEFP a fost mereu amabil și dispus să 
ajute cu sfaturi sau indicații.  

• Amabilitate și promptitudine din partea reprezentanților ANPCDEFP. 
• Amabilitate, răbdare, ajutor în corectarea unor greșeli. 
• Amabilitatea deosebită  și claritatea informațiilor oferite de expertul ANPCDEFP  în proiecte de 

mobilitate. 
• Amabilitatea personalului și (cel puțin asta e impresia din ciclul de finanțare anterior) 

transparență și obiectivitatea în evaluare și în oferirea de informații. Faptul că este una dintre 
cele mai puțin birocratice instituții finanțatoare, atât la depunerea proiectelor cât și la raportare 
(nu "chinuie" beneficiarul și îl lasă să se ocupe mai mult de activități decât de hârțogăria inutilă) 
- asta e o impresie formată și consolidată în ciclul de finanțare anterior). Faptul că se lucrează 
foarte mult online, scutind probleme cu imprimantele, deplasarea în grabă la Poștă, consum de 
hârtie etc.; de asemenea, elimină suspiciunile referitoare la acceptarea de proiecte după 
termenul-limită. Asistență, amabilitate, dorința de a sprijini beneficiarul în rezolvarea unor 
eventuale probleme apărute pe parcursul desfășurării proiectului. 

• Amabilitatea personalului, promptitude la răspunsuri. 
• Amabilitatea și deschiderea tuturor celor implicați. 
• Amabilitatea, înțelegerea, profesionalismul ANPCDEFP. 
• AN și-a manifestat disponibilitatea de a sprijini potențialii beneficiari și a asigurat în permanență 

o comunicare foarte bună cu beneficiarii, asigurând în același timp și transparența informațiilor!  
• Andreea Samoilă, persoana noastră de contact, este un coordonator de program minunat, 

deschis, pozitiv! 
• Andrei Popescu și deschiderea lui pentru o comunicare deschisă, apropiată, avantajoasă , 

eficientă, cu rezultate pentru mediul ONG. 
• Angajații și formatorii sunt deschiși și flexibili.  Apreciez răspunsurile primite de la evaluatori în 

momentul în care candidatura este respinsă. Înțeleg că este un efort considerabil și apreciez 
calitatea și faptul că se oferă feedback detaliat. 

• Apreciem amabilitatea, promptitudinea reprezentanților ANPCDEFP. 
• Apreciem deschiderea, promptitudinea și profesionalismul demonstrat de reprezentanții 

ANPCDEFP.  
• Apreciem deschiderea, transparenta, promptitudinea în ceea ce privește informarea și 

comunicarea cu ANPCDEFP. 
• Apreciem ideea de webinar; Apreciem cursurile oferite de ANPCDEFP, care au caracter 

practic-aplicativ; Deschiderea și corectitudinea de care dau dovadă reprezentanții ANPCDEFP; 
Apreciem faptul că suntem solicitați să completăm chestionare de satisfacție; este o dovadă a 
dorinței de îmbunătățire a activității.  

• Apreciem promptitudinea și disponibilitatea pentru oferirea informațiilor solicitate legate de 
implementarea proiectelor. Sistemul de raportare și instrumentele de evaluare individuală. 

• Apreciez amabilitatea, promptitudinea, modul de informare, de a răspunde la solicitări și 
întrebări, suportul oferit din partea ANPCDEFP pentru desfășurarea unei bune activități. 
Mulțumesc! 



 185 

• Apreciez deschiderea către rezolvarea problemelor. 
• Apreciez deschiderea către viziunea europeană și faptul că în implementarea proiectului am 

fost tratați de la egal la egal, ceea ce ține probabil de structura mentală și organizațională a 
agenției.  

• Apreciez deschiderea și profesionalismul pe care l-au dovedit toate acele persoane din AN cu 
care am intrat în contact. Mulțumesc pentru înțelegerea problemelor și a dificultăților pe care le-
am întâmpinat în implementarea proiectului, dar mai ales pentru sprijinul pe care l-am primit. 

• Apreciez foarte mult deschiderea și amabilitatea personalului AN. 
• Apreciez foarte mult disponibilitatea personalului ANPCEDFP de a răspunde la toateîntrebările 

și de a ajuta. 
• Apreciez în foarte mare măsură promptitudinea și amabilitatea celor de la ANPCDEFP. 
• Apreciez modul deschis și pozitiv în care se face colaborarea cu ofițerul de proiect, precum și 

seminarele de informare la care am participat. 
• Aș dori să mulțumesc expertțlor AN pentru promptitudine, eficiență, amabilitate! 
• Așa cum am mai precizat este tipul de colaborare pe care o dorim în orice proiect pe care-l 

implementăm. Toate coordonatoarele cu care am colaborat sunt persoane deosebite atât din 
punct de vedere al amabilității, cât și a profesionalismului. 

• Așa DA! Reprezentanții Agenției Naționale pot fi caracterizați pe scurt prin: profesionalism, 
promptitudine, amabilitate, claritate, deschidere, seriozitate.  

• Aspecte  pozitive: promptitudine, amabilitate, eficiență. Felicitări! 
• Aspecte pozitive: atitudinea calmă, înțelegătoare a experților din ANPCDEFP, sprijinul prompt 

pe care l-am primit de fiecare dată atunci când am întâmpinat dificultăţi. 
• Aveți oameni foarte bine pregătiți și deschisi. 
• Aveți un personal deschis la dialog. 
• Buna cooperare și colaborare. Spijin în etapa de implementare și raportare. Deschidere și 

flexibilitate. răspuns promt. 
• Consider excelentă colaborarea cu AN datorită disponibilității, deschiderii, amabilității și răbdării 

personalului. 
• Corectitudine, amabilitate, birocație redusă ! FFF bine. 
• Corectitudinea evaluării; Deschiderea comunicării; Disponibilitatea de a oferi informații, sprijin, 

consultanță. 
• De remarcat amabilitatea, deschiderea și informațiile prompte oferite de agenție în derularea 

proiectului. Faptul că am găsit în persoana responsabilă de școala noastră un sprijin real în 
derularea proiectului.  

• Deschidere din partea experților de mobilitate (nu a tuturor, unii sunt mai prompți, alții nu, 
fiecare cu personalitatea lui), însă cu toții vor să îi ajute pe beneficiari, ceea ce mi se pare 
esențial. 

• Deschidere europeană, profesionalism, spirit de echipă. 
• Deschidere; amabilitate; scrisoare de evaluare a proiectului detaliată etc. 
• Deschidere, amabilitate, promptitudine, competență. 
• Deschidere, europenism, corectitudine, principialitate, rigoare. 
• Deschidere, personal comunicativ, pozitiv. Felicitări pentru întreaga activitate! 
• Deschidere. Transparență. Promptitudine. Corectitudine. 
• Deschiderea ANPCDEFP privind informarea și sprijinul în derularea proiectului. 
• Deschiderea implicarea și sprijnul reciproc. 
• Deschiderea pentru dialog.  Dorința de îmbunătățire a proiectelor viitoare. 
• Deschiderea și suportul furnizat de personalul din agenție care răspunde de proiecte - KA2 . 
• Deschiderea, calmul și pozivitatea unor ofițeri de proiecte.  
• Disponibilitate la întrebări. 
• Disponibilitate maximă, față de orice problemă întâmpinată pe parcursul derulării proiectului; 

Cooperare și comunicare eficientă; Mulțumim dnei Sorana Vlad , dar și dnei Sticea Mera care 
mereu ne-au răspuns la telefon sau la emailuri. Sunt sigură că întreg personalul Agenției 
Naționale se implică pentru desfășurarea în condiții optime a programului Erasmus+. 

• Disponibilitate, amabilitate și profesionalism. 
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• Disponibilitatea ANPCDEFP. 
• Disponibilitatea și profesionalismul experților AN. 
• Disponibilitatea, amabilitatea, colaborarea eficientă. 
• Disponibiltate, claritate și celeritate la orice solicitare  a responsabilului ANPCDEFP  (cel care 

s-a ocupat  de monitorizarea proiectului).  
• Doamna Veronica Simionescu este foarte amabilă. Așa DA! 
• Este o agenție cu oameni deschiși receptivi la ideile inovatoare din educație. 
• Experții din cadrul ANPCDEFP sunt foarte deschiși la comunicare și dovedesc o extraordinară 

disponibilitate în sprijinul beneficiarilor de granturi atunci când aceștia întâmpină diverse 
probleme. Informațiile sunt transmise eficient și clar și sunt relevante pentru obiectul discuției. 
Seminariile oferite de ANPCDEFP se caracterizeaza printr-un management al timpului riguros, 
cu rezultate maxime și cu acoperirea unui spectru larg de problematici, dovedind un înalt 
profesionalism.  

• Experții sunt extrem de deschiși și în calitate de beneficiar, am avut tot sprijinul de care am avut 
nevoie. 

• Felicitări pentru profesionalism, promptitudine în răspunsuri, amabilitate; Apreciez înțelegerea 
și găsirea de soluții oricăror situații ivite pe perioada derulării proiectului. 

• Felicitări pentru profesionalismul, deschiderea și amabilitatea doamnelor Anca Jugaru și 
Mărioara Ene! 

• Foarte amabili! Mi-au răspuns mereu la fiecare întrebare pe care am avut-o și mi-au oferit 
sprijin când am întâmpinat dificultăți. Jos pălăria pentru tot sprijinul! Așa DA! 

• Foarte mare deschidere și multă răbdare în a da explicații, în special din partea doamnei Nadia 
Lisac și Andreea Tudorache cu care am interacționat mai mult. 

• Formatorii sunt mereu amabili și vor să ne ajute. Asta înseamnă că încurajează adevărata 
reformă în educație și oamenii care vor să contribuie la re-gândirea sistemului de învățământ.  
Va mulțumim!  

• Ii mulțumim Doamnei Samoilă, precum și întregii echipe ANPCDEFP, pentru disponibilitate și 
susținere! 

• Imi face plăcere să particip la acțiunile organizate de agenție, Având în vedere profesionalismul 
de care dă dovadă întregul personal, deschiderea și amabilitatea tuturor. Mulțumim! 

• Imi place foarte mult deschiderea persoanelor cu care am interacționat până acum.  
• Imi place modul în care ANPCDEFP colaborează cu cei interesați, persoanele de contact sunt 

drăguțe și amabile și oferă răspunsuri/soluții la orice întrebare. 
• Informare, Comunicare, Promptitudine, Amabilitate, Organizare, Coordonare, Deschidere. 
• Informații actuale; Bine structurate; Promptitudine; Amabilitate. 
• Întotdeauna există deschidere și se oferă soluții, în ciuda volumului mare de muncă. 
• La fiecare proiect am simțit că avem sprijinul total al personalului agenției ceea ce a contat 

foarte mult pentru noi fiind o organizație tânără și fără prea multă experiență în implementarea 
proiectelor de mobilitate. Le mulțumim mult celor cu care am avut tangență din cadrul agenției 
pentru atitudinea lor prietenoasă, profesionalismul și disponibilitatea lor. 

• La fiecare solicitare am primit informațiile cu promptitudine, personalul ANPCDEFP 
manifestând amabilitate și deschidere pentru toate solicitările. 

• Mi-a plăcut foarte mult disponibilitatea persoanelor care lucrează la AN. 
• Multă amabilitate și disponibilitate.  
• Ne-am schimbat în bine părerea despre AN, de la o instituție care doar controlează și 

sancționează, la o instituție care ajută, consiliază. Problemele pe care le-am întâmpinat în 
implementare au fost rezolvate de către AN, prin răspunsuri prompte la solicitările noastre, 
telefonic și prin email. 

• Personal amabil și bine documentat!  
• Personal amabil, implicat.. 
• Personal bine pregătit. Amabili. 
• Personal competent și deschidere. 



 187 

• Personal deschis către nou, care a oferit informații complete cu privire la implementarea 
proiectului. Felicitări pentru promptitudinea cu care ne-ați răspuns la toate cerințele și cu 
ajutorul cărora am reușit să implementăm cu succes proiectul. 

• Personalul ANPCDEFP a fost întotdeauna prompt și amabil, furnizând informații care ne-au 
sprijinit în derularea proiectului. 

• Personalul ANPCDEFP ne-a furnizat clarificări și la telefon și a răspuns prompt la toate 
solicitările pe care le-am trimis prin e-mail. 

• Personalul bine pregătit, amabil și prompt. 
• Personalul este deschis. 
• Personalul este foarte atent, foarte amabil, deosebit de politicos. 
• Personalul este întotdeauna disponibil și amabil. 
• Personalul este prompt și amabil. S-a dovedit prin corespondența pe email. Webinarele sunt 

foarte utile, la fel și cursurile față în față. 
• Politețea unor lucrători ANPCDEFP, disponibilitatea de a rezolva problemele ivite, amabilitatea, 

flexibilitatea. 
• Profesionalismul, deschiderea față de nevoile noastre ale beneficiarilor proiectelor, implicarea 

în tot ceea ce privește desfășurarea proiectelor, comunicarea eficientă sunt doar câteva dintre 
aspectele pozitive constatate de mine. 

• Rapiditatea în oferirea unui răspuns și deschiderea/flexibilitatea către găsirea unei soluții 
benefice adaptate realității din implementare și nu doar a celei de pe hârtie - a majorității 
coordonatorilor AN. Amabilitatea și disponibilitatea în oferierea de informații. 

• Răspunsuri prompte la toate întrebările legate de implementarea proiectelor. Amabilitate și 
deschidere pentru rezolvarea favorabilă a problemelor legate de proiecte. 

• Reprezentanții acestei instituții au fost  foarte amabili la întrebările noastre. 
• Reprezentanții agenției să rămână la fel de amabili, competenți. 
• Reprezentanții AN sunt foarte deschiși și răspund clar și prompt la toate solicitările. Le 

mulțumesc pe această cale! 
• Reprezentanții ANPCDEFP cu care am colaborat au demonstrat: amabilitate, dorința de-a 

rezolva problemele, promptitudine, bunăvoință, atitudine politicoasă, competență. 
• Să aibă în continuare aceeași răbdare și deschidere în a explica tuturor și de nenumărate ori tot 

ceea ce, ca aplicanți interesați dar nepricepuți, ne interesează (și pe cei mai tineri, și pe cei...cu 
mai multă experiență de viață; să-și păstreze energia cu care se implică în numeroase activități 
organizate pentru și cu noi beneficiarii; să mai organizeze sesiuni/activități de formare utilizând 
tinerii minunați pe care i-am avut că formatori (în momentul acesta îmi vin în minte numele lui 
Bogdan Românică și Andreea Tundrea). Mulțumiri! 

• Să vă păstrați amabilitatea și profesionalismul de care ați dat dovadă în relația cu beneficiarii! 
• Suficienta deschidere pentru aplicanți. 
• Sunt deschiși și prompti. 
• Toată lumea este binevoitoare, prietenoasă și plină de solicitudine! 
• Toate contactele cu reprezentanții agenției au fost punctuale, explicite și la timp venite. 

Reprezentanții agenției amabili, comunicativi.  
• Tonul și atitudinea sunt de colaborare, de sprijin. Mulțumim! 
• Totul ... amabilitatea, implicarea, dăruirea cu care lucrează! Metode de dialog și de lucru active 

și interactive. 
• Apreciem deschiderea personalului ANPCDEFP, susținerea în găsirea tuturor soluțiilor, 

promptitudinea cu care se răspunde solicitărilor. 
• Pregătirea profesională a personalului este foarte bună și sunt foarte amabili. 
• Prezentare coerentă a ideilor, clare însoțite de exemple. Disponibilitatea și amabilitatea de a 

răspunde chiar și în timpul pauzelor, fără refuzuri care să lase grimase pe chipul celui care 
cere.  Incurajarea potențialilor candidați de a adresa întrebări cu scopul clarificării unor aspecte 
din cadrul prezentării cursului etc. 

• Sunteți binevoitori și acordați cu calm și răbdare informații utile. 
• Am fost sprijinit de fiecare dată, mi s-a răspuns prompt la toate informațiile necesare şi am fost 

încurajat prin sfaturi competente Pot să spun că apreciez foarte mult amabilitatea şi 
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deschiderea personalului, legat de problemele, pe care le-am întâmpinat, ştiind că pot apela cu 
încredere pe viitor. 

• Consider că persoanele din cadrul ANPCDEFP care se ocupă de parteneriatele strategice din 
domeniul școlar sunt deschise, amabile și răspund cu promptitudine oricărei întrebări. 

• La volumul mare de muncă rămân amabile și încearcă să te ajute cât mai mult. 
• O echipă de oameni deosebit de amabili în a da explicații. 
• Toate persoanele din cadrul Agenției cu care am discutat au fost amabile și au oferit prompt 

informațiile solicitate.  
• Vă mulțumim pentru informațiile transmise și disponibilitatea de consiliere telefonic și 

electronic! 
• Personalul binevoitor care acordă sprijin în implementarea proiectelor. 
• Personalul ANPCDEFP foarte amabil, se răspunde imediat solicitărilor.  Felicitări! 

Colaborarea cu beneficiarii 

• Permanent am primit informațiile necesare. Apreciez faptul că nu ni se cer documente foarte 
multe; se încearcă să se renunțe la birocație. Mulțumim pentru colaborare!  

• Am avut colaborare bună cu agenția națională. 
• Am avut întotdeauna o colaborare excelentă cu agenția națională, atât în cadrul fostului 

program Comenius cât și în cadrul programului Erasmus+, nu pot decât să mă declar 
satisfăcută de sprijinul pe care aceasta îl oferă. 

• Am avut o colaborare foarte bună cu toți experții ANPCDEFP cu care am avut posibilitatea să 
discut și să colaborez în cadrul proiectelor LdV și Erasmus+ în ultimii 8 ani. 

• Am beneficiat de colaborare foarte bună atât cu expertul de proiect cât și cu auditorii. Sprijin și 
îndrumare în toate problemele întâmpinate. 

• Am colaborat eficient; am beneficiat de susținere și îndrumare cu deosebit profesionalism din 
partea tuturor angajaților. Felicitări și mulțumiri tuturor și în special doamnei Florina 
Făgărășanu !  

• Am colaborat excelent, am întâlnit amabilitate, deschidere, promptitudine. Am fost îndrumați 
cu răbdare și eficiență de fiecare dată. 

• Am colaborat foarte bine cu ANPCDEFP, am beneficiat de înțelegere și îndrumare și o bună 
monitorizare.   

• Am colaborat foarte bine, până în prezent cu personalul agenției. Pe parcursul a 10 ani de 
colaborare în cadrul a aproape 20 de proiecte am colaborat cu aproape toți experții din 
agenție. Am primit foarte repede răspunsuri la toate întrebările. Am fost sprijiniți în rezolvarea 
tuturor problemelor apărute. Tot timpul experții agenției au fost dispuși să căutăm soluții 
împreună. 

• Am colaborat relativ bine cu ANPCDEFP, mă bucur că există astfel de programe și că avem 
șansa de a le folosi pentru a ne dezvolta atât noi, cât și elevii noștri.  

• Am mai menționat pe parcurs, experiența de colaborare cu persoana de contact a fost foarte 
bună. 

• Apreciem buna colaborare cu ANPCDEFP și sprijinul acordat întotdeauna când am solicitat 
acest lucru. Mulțumim întregului personal, în special d-nei Mădălina Soveja pentru îndrumare 
și promptitudine.  

• Apreciez colaborarea cu ANPCDEFP ca bună în 2016; am în vedere și colaborarea din anii 
anteriori- în special 2011-2014- care a fost FOARTE BUNĂ. Tot respectul pentru Doamna 
Director ANPCDEFP, care a intervenit cu promptitudine pentru a clarifica situația, atunci când 
i-am solicitat punctul de vedere. 

• Apreciez colaborarea cu doamna Mărioara Ene; nu am întâmpinat dificultăți pe durata 
implementării proiectului deoarece am beneficiat mereu de sprijin, deschidere, mult bun simț și 
profesionalism. Aș dori să felicit AN și pentru cursurile derulate prin intermediul rețelei de 
formatori. Am participat la un curs de scriere proiecte de mobilități în decembrie 2014 și la un 
curs de scriere proiecte de parteneriat strategic în ianuarie 2016 și mi-au folosit foarte mult 
atât în scrierea de proiecte, cât și în implementare.  

• Colaborare bună și foarte bună. 
• Colaborare de nota 10+. Mulțumim! 
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• Colaborare foarte bună anterioară finanțării Erasmus + pentru parteneriatele Comenius. 
• Colaborare foarte bună. Apreciez promptitudinea cu care agenția a răspuns tuturor întrebărilor 

și solicitărilor noastre.  
• Colaborare foarte bună; persoanele de contact ne-au oferit sprijin ori de câte ori am solicitat 

consultanță; promptitudine și amabilitate. 
• Colaborarea constructivă cu reprezentanții ANPCDEFP. 
• Colaborarea cu  agenția a fost foarte bună din toate punctele de vedere. 
• Colaborarea cu agenția națională a fost și este una foarte utilă. 
• Colaborarea cu agenția națională este ireproșabilă. Mulțumim! 
• Colaborarea cu Agenția Națională a fost foarte bună, am primit informații, consiliere în 

rezolvarea problemelor apărute, atât în etapa de scriere a proiectului, cât și în etapa de 
implementare sau de raportare. Responsabilul de proiect ne-a sprijinit în fiecare situație 
problemă, oferind consiliere și sprijin, comunicarea fiind una foarte eficientă.  

• Colaborarea cu agenția prin angajații acesteia foarte prompți, competenți și foarte 
responsabili.  

• Colaborarea cu AN este una bună. Dar nu numai atât, este una necesară. 
• Colaborarea cu ANCPDEFP este foarte bună. Sunt foarte bune sesiunile de formare 

organizate. 
• Colaborarea cu ANPCDEFP a fost deosebit de bună, ceea ce se reflectă în rezultatele 

colaborării cu Universitatea Sapienza din Roma, Italia. 
• Colaborarea cu ANPCDEFP a fost întotdeauna excelentă, începând din anul 2004 (când am 

participat la un seminar de contact în Islanda) și până în prezent. 
• Colaborarea cu ANPCDEFP a fost perfectă din toate punctele de vedere și spun acest lucru 

fiind la a doua colaborare. 
• Colaborarea cu dumneavoastră a fost foarte bună în anul 2015, când am beneficiat de 

mobilitate și am fost foarte mulțumită și am învățat foarte multe de la partenerii străini. 
Promptitudine , amabilitate și corectitudine. 

• Colaborarea cu Emanuel Franga a fost pozitivă și am primit sfaturi utile. 
• Colaborarea cu reprezentanții ANPCDEFP a fost extrem de bună, am primit un sprijin real din 

partea Domniilor lor atât în cadrul proiectului Erasmus + care s-a încheiat, cât și pe parcursul 
depunerii propunerii de proiect în 2016. Comunicarea s-a realizat în timp real, informațiile au 
fost furnizate cu amabilitate, detaliat și într-o manieră extrem de cuprinzătoare. Mulțumesc! 

• Colaborarea cu reprezentantul ANPCDEFP a fost constructivă, cu informații clare și necesare, 
promtitudinea și atenția acordată a ajutat la derularea activităților proiectului în cele mai bune 
condiții.  

• Colaborarea cu unii ofițeri de proiect; Colaborarea cu unii ofițeri de audit. 
• Colaborarea strânsă dintre responsabilul de proiect al Agenției și coordonator. 
• Consider colaborarea cu AN profesionistă. Intâlnirile coordonatorilor de proiecte cu personalul 

AN la început de an școlar sunt benefice. 
• Consider colaborarea cu experții agenției foarte utilă, eficientă și promptă. 
• Cooperare foarte bună cu reprezentanții ANPCDEEP, disponibilitatea acestora față de 

întrebările, nelămuririle, solicitările beneficiarilor. Informarea permanentă, promptă și clară a 
beneficiarilor cu privire la noutățile apărute.  

• Deși nu am colaborat direct cu ANPCDEFP, fiind doar un partener în cadrul unui consorțiu, 
pentru un proiect excelent derulat în anul școlar 2015-2016, la care o altă școală a fost 
APLICANT, pot enumera câteva din aspectele pozitive: obiectivitate, promptitudine, 
corectitudine, transparență, etc. 

• Din fericire am colaborat cu 4 persoane minunate de-a lungul celor 3 proiecte. 
ÎIntâlnirile de la începutul implementării sunt foarte utile. Auditorii au avut intenția strictă de a 
sprijini implementarea și nu de a căuta și pedepsi greșeli.  

• Din punct de vedere strict personal, colaborarea mea cu AN a fost foarte valoroasă și le 
mulțumesc doamnelor pentru promptitudine și seriozitate. 

• Eu am colaborat foarte bine cu agenția, responsabilul nostru de proiect ne-a dat întotdeauna 
informațiile și răspunsuri la întrebările apărute în timpul implementării proiectului. 
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• Imi place foarte mult colaborarea agenției cu participanții la proiecte în activitățile post-proiect. 
Sunt într-adevăr activități cu mare impact. 

• Le voi preciza în momentul în care voi interacționa mai mult cu ANPCDEFP, în special în 
etapele de informare/consiliere/formare pentru scrierea unor candidaturi de succes. Imi exprim 
convingerea că această colaborare va fi benefică atât în plan organizational cât și pentru 
dezvoltarea personală.  Deocamdată constat cu plăcere că, deși am avut candidaturi respinse 
în anul 2015, am rămas într-o bază de date de corespondență și beneficiem periodic de 
informații sau suntem invitați la acțiuni organizate de ANPCDEFP.  Așa DA! 

• O foarte bună colaborare cu ANPCDEFP. 
• Organizația a avut o colaborare foarte bună cu personalul ANPCDEFP. Informațiile legate de 

proiectele în implementare ne-au fost trimise la timp. Timpul de răspuns pe mail este unul 
foarte bun.  

• Pentru mine personal colaborarea a fost foarte bună, am beneficiat de mobilități și înainte de 
Erasmus+. Apreciez foarte mult profesionalismul, seriozitatea celor care alcătuiesc agenția 
națională. 

• Pot spune că sunt foarte mulțumită de colaborarea cu reprezentantii ANPCDEFP, am obținut 
întotdeauna ajutor și informațiile corecte. 

• Relația de colaborare cu reprezentantul ANPCDEFP a fost una foarte bună. Sprijinul primit din 
partea acestuia a fost de fiecare dată foarte prompt, iar răspunsurile oferite foarte clare și utile 
în soluționarea problemelor întâmpinate pe parcursul perioadei de implementare a proiectului. 

• Suntem mulțumiți de colaborarea cu ANPCDEFP și nu avem sugestii către aceasta. 
• Sunteți minunați și sper într-o colaborare viitoare, respectiv în 2017! 
• In timpul derulării proiectelor colaborarea cu agenția a fost minunată. Orice aspect necunoscut 

a fost rezolvat cu multă înțelegere și profesionalism. Felicitări pentru membrii ANPCDEFP! 
• Modul de colaborare prin e-mail ar trebui menținut. Păstrați persoanele care sunt apreciate de 

către organizații. 
• Mulțumesc echipei din agenția ANPCDEFP pentru colaborare și explicațiile curente și 

eficiente. 
• Până în acest moment al implementării proiectului colaborarea cu reprezentanții ANPCDEFP 

este foarte bună. 
• Colaborarea cu reprezentanții agenției este, în general, foarte bună. 
• Eu sunt mulțumită de modul în care am colaborat cu agenția când am avut nevoie. 
• Nu găsesc arii de îmbunătățire cu privire la colaborare. 

 

Profesionalismul personalului ANPCDEFP 

• Abordarea este profesionistă. Există anumite stereotipii în tratarea unor situații dar probabil se 
datorează numărului mare de proiecte.  

• Agenția națională se ridică la standardele oricărei alte agenții europene!  Felicitări! 
• Am apreciat ajutorul oferit și explicațiile în extenso ca răspuns la proiectul depus. Vă 

mulțumesc pentru promptitudine și profesionalism. 
• Am apreciat profesionalismul și promptitudinea reprezentanților ANPCDEFP  atât în etapa de 

implemetare a proiectului KA1 derulat de instituția pe care o reprezint, cât și în etapa de 
verificare aprofundată. Felicitări, de asemenea, organizatorilor pentru sesiunile de informare 
care au fost organizate pentru instituțiile beneficiare de granturi Erasmus+ KA1 în 2014 și 
2016 (multitudinea de informații oferite, lămuririle de care participanții aveau extrem de multă 
nevoie la început de drum, precum și pertinența pecizărilor utile pentru o implementare 
corectă și de succes. 

• Am apreciat promptitudinea și profesionalismul. Am primit de fiecare dată răspunsuri 
relevante și la timp.  

• Am apreciat și apreciez profesionalismul personalului de la ANPCDEFP. Apreciez cadrul 
riguros dar constant de management financiar al proiectelor.  

• Am primit totdeauna sprijin, am colaborat cu adevărați profesioniști, am participat la reuniuni 
de informare foarte bine organizate. 
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• Angajații agenției sunt profesioniști. 
• ANPCDEFP are un colectiv de profesioniști și este un beneficiu pentru noi (ca persoane și ca 

instituție) colaborarea cu aceste persoane. 
• ANPCDEFP este o instituție  cu un rol major de a facilita accesul diverselor unități școlare și 

nu numai la aceste proiecte europene și dispune de o echipă tânără, pregătită, promptă și 
deschisă. Mi-a furnizat mereu informațiile necesare în scrierea proiectelor și m-a ajutat să ies 
din situații dificile. 

• ANPCDEFP este transparentă, mobilizatoare, m-a determinat să învăț, să citesc altceva... 
 Utilizează metode moderne, accesibile, am cunoscut profesioniști, colegi, am făcut schimb de 
idei, experiență. Promit ajutor și la implementare, raportare. M-a stimulat pentru propunerea 
2017. 

• Apreciez profesionalismul tuturor persoanelor cu care am venit în contact,  în special a 
responsabilului de proiect. Banii au fost virați foarte repede în cont astfel încât ne-am putut 
încadra în costurile privind transportul.  

• Apreciez profesionalismul celor din agenție și sunt bucuros de faptul că în România 
funcționează asemenea organisme. 

• Apreciez profesionalismul în evaluarea proiectelor depuse. 
• Apreciez seriozitatea și profesionalismul reprezentanților Agenției, claritatea și coerența 

materialelor în format electronic, pentru că le-am studiat în mod deosebit, sprijinul permanent 
pe care instituțiile beneficiare îl primesc din partea agenției. 

• Aș dori să mulțumesc reprezentanților AN pentru viteza de reacție și profesionalismul de care 
dau dovadă în relația cu organizațiile beneficiare și posibil beneficiare. În ceea ce privește 
organizația noastră putem afirma că orice probleme am avut în implementarea proiectelor, din 
partea ANPCDEFP am avut mereu deschidere, promptitudine și susținere totală. 
 Intr-un cuvânt, mulțumim! 

• Așa DA pentru postările de pe FB sunt foarte utile în conținut și ușor de parcurs.  
Așa DA la partea de cunoștințe și experiența pe care o împărtășiți cu alții. Așa DA pentru tot 
ceea ce faceți prin AN ca scop și rezultate, parteneriate și oportunități create. Așa Da pentru 
profesionalism și inspirație. Mulțumesc!  

• Așa DA: răbdării/profesionalismului ofițerului de proiect; modului în care s-a oferit suport 
pentru derulare proiect. 

• Aspecte pozitive: profesionalismul personalului ANPCDEFP; calitatea materialelor; 
colaborarea eficientă cu personalul agenției; îndrumare în activitatea de raportare 
intermediară și finală. 

•  Apreciem în mod deosebit profesionalismul echipelor de auditori și al responsabililor din 
agenție (care se ocupă de proiectele noastre). 

• Consider că ANPCDEP este o organizație foarte bună, eficientă, cu personal foarte bine 
pregătit dotat cu competențe de nivel european. 

• Consider că echipa ANPCDEFP este foarte bine pregătită profesional, că primim ajutor la 
orice nelămurire de-a noastră, scopul final este același pentru toți, de-a implementa și 
desfășura activitățile din cadrul Proiectului. 

• De fiecare dată când am sunat și am avut nevoie de informații cu privire la formularele pentru 
scriere proiecte sau la implementarea proiectului aprobat am fost informată cu amabilitate și 
cu profesionalism. 

• Echipă profesionistă !  
• Este singura instituție publică din România cu care am avut plăcerea de a colabora într-un 

mod "simfonic" și  "armonios". Promptitudine, transparență, profesionalism ale instituției în 
sine, alături de multă amabilitate, sentiment, rațiune și voință, calități care caracterizează 
lucrătorii acestei instituții. Bravo ANPCDEFP! La mulți ani! Iar personalului toată admirația și 
respectul pentru toată dăruirea și superlativul profesional!  Suntem mândri că România are un 
asemenea ANPCDEFP!!! 

• La ANPCDEFP lucrează persoane profesioniste. 
• La mulți ani pentru cei 30 de ani de Erasmus. Personal competent și disponibil să ofere 

informații! Felicitări și aveți grijă să nu îi pierdeti! Buletin periodic - existența. 
• Majoritatea experților sunt de o calmitate și o bunăvoință rară și de un profesionalism 

desăvârșit. Felicitări pentru constituirea unei astfel de echipe la agenția națională! 
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• Mi se pare că echipa ANPCDEFP (în special Mărioara Ene) este un exemplu de 
profesionalism în tot ce fac și o sursă de inspirație. 

• Mulțumesc Agenției Naționale pentru profesionalism şi promptitudine! Partenerii noștri 
apreciază cel mai mult Agenția noastră Națională pentru informațiile  transmise.  

• O echipă bine închegată și foarte profesionistă! 
• O echipă de profesioniști, care își înțeles și îndeplinesc perfect rolul de sprijin pentru 

organizațiile care derulează/ doresc să deruleze proiecte în domeniul educației și formării 
profesionale. 

• O echipă de profesioniști, foarte bine informați, organizați, dedicați, deschiși către nou și 
schimbare, dovedind calități deosebite în relațiile cu toți colaboratorii, oferind multiple 
posibilități de informare, formare, un sprijin de calitate pentru toți cei care îl solicită - felicitări! 

• O echipă profesionistă, ce promovează valorile europene. Colaborare principială. 
• Profesionalism, Perseverență, Căutare de soluții. 
• Profesionalism, Dăruire, înțelegere, Competență.  
• Profesionalism, dedicare, entuziasm... 
• Profesionalism, deschidere către colaborare eficientă. 
• Profesionalism, implicare și suport. 
• Profesionalism, promptitudine, competență în consultanța oferită. 
• Regret că am aflat cu întârziere, dar niciodată nu e prea târziu, că există profesioniști dispuși 

să ofere sprijin și consultanță. Prin intermediul AN, a formatorilor Erasmus+ am fost încurajați 
să depunem aplicații și am înțeles că Erasmus+ este cu adevărat o oportunitate în formarea 
profesională și deci creșterea calității educației oferite de școală. 

• Reprezentanții Agenției Naționale sunt profesioniști și sprijină foarte mult coordonatorii 
proiectelor în implementarea acestora. Vă mulțumim pentru toată susținerea, înțelegerea și 
profesionalismul de care dați dovadă! 

• Sunt foarte recunoscător pentru munca pe care dl Emanuel Franga a făcut-o până acum. Așa 
Da! Profesionalism și susținere maximă. 

• Sunt plăcut impresionată de echipa ANPCDEFP, întrucât profesionalismul și lucrul în echipă îi 
definesc pe deplin. 

• Vreau să vă mulțumesc pentru profesionalismul și seriozitatea cu care ne îndrumați în 
derularea proiectelor, în mod special Doamnei Anca Constantinescu. Mulțumesc pentru 
profesionalismul cu care ne furnizati informațiile în cadrul sesiunilor de informare. Vă doresc 
multă sănătate și putere de muncă! 

• Apreciez că, atât instituția la care lucrez cât și eu personal am avut permanent un sprijin total 
din partea ANPCDEFP, acordat cu disponibilitate și profesionalism. Mulțumim! 

• Apreciez dorința responsabililor de la mobilități școlare de a soluționa urgent și competent 
problemele organizațiilor care întâmpină dificultăți, noi am depășit ușor aceste probleme 
pentru că am fost extrem de bine și repede consiliați de profesioniști. 

• Felicitări pentru profesionalism și pentru modul cum sprijiniți școlile în accesarea și apoi 
derularea proiectelor. 

• Vă felicit pentru profesionalismul de  care ați dat dovadă pe parcursul derulării proiectului!  Vă 
mulțumesc pentru susținere!  

• Am avut contact cu persoane foarte bine informate, care știau să ofere răspunsuri la obiect, 
conforme cu ghidul. 

• Foarte activi și implicați! 

Promptitudinea personalului ANPCDEFP 

• Agenția a răspuns tot timpul cu promptitudine cerințelor noastre, ne-a oferit informații 
pertinente necesare implementării corespunzătoare a proiectului. 

• Am benefiaciat de îndrumare și prompitudine la toate solicitările de până acum. Felicitări! 
• Am beneficiat de două mobilități pentru formarea adulților ( în Suedia -2011 și în Spania-2015. 

De fiecare dată ANPCDEFP a fost foarte prompt și clar cu informații și sprijin pentru 
implementarea proiectelor și evaluarea rezultatelor. Vă mulțumesc ! 
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• Am beneficiat de o foarte bună  îndrumare din partea  ANPCDEFP, pentru care mulțumim. Am 
fost începători. 

• Am beneficiat permanent de suportul expertului ANPCDEFP-doamna Andreea Samoilă care 
ne-a ajutat în implementarea proiectului și ne-a oferit soluții în situațiile ivite pe parcursul 
implementării. 

• Am primit întotdeauna răspunsuri prompte la mesajele trimise.  Am putut conversa telefonic cu 
ANPCDEFP oricând am sunat.  Am fost ajutați când nu am reușit să intrăm pe platformă, din 
cauza parolelor, a adresei de mail inactivă. 

• Apreciez promptitudinea cu care sunt ajutată de personalul agenției, de sesiunile de formare 
de la începutul fiecărui an școlar, de informațiile pe care le găsesc pe pagina web și de faptul 
că primesc evaluări la aplicațiile pentru proiecte. 

• Apreciez mult promptitudinea cu care se răspunde în general, la întrebări. De asemenea, 
întâlnirea de la Bucureşti mi s-a părut de un înalt nivel profesional.  

• Apreciez promptitudinea cu care se răspunde solicitărilor privind unele lămuriri. 
• Apreciez promptitudinea și răbdarea de care dă dovadă personalul agenției în relația cu mine. 
• Apreciez promptitudinea și seriozitatea echipei ANPCDEFP în relaționarea cu beneficiarii de 

proiecte. 
• Apreciez promptitudinea, comunicarea respectuoasă și efortul depus de echipa ANPCDEFP. 

 Cred că webinariile sunt o idee foarte bună, poate s-ar putea extinde aria înregistrărilor făcute 
și la alte tematici. Felicitări pentru profesionalism! 

• Apreciez promptitudinea, profesionalismul, rapiditatea, precizia, claritatea, bunavoința și 
comunicarea persoanelor de contact de la agenție. 

• Apreciez răspunsurile prompte și extrem de importante pe care le primim de la agenție. 
 Mulțumim! 

• Așa DA! pentru promptitudine și pentru reamintirea termenelor limită. 
• Aspecte pozitive rezultate în urma colaborării cu ANPCDEFP:  informare cu promptitudine în 

legătură cu toate problemele pe care le-am întâmpinat și pe care le-am transmis în scris sau 
telefonic reprezentanților agenție. 

• Calitățile agenției ANPCDEFP: promptitudine și corectitudine! 
• Promptitudine în răspunsurile oferite de personalul agenției; m-au ajutat foarte mult  în 

aplicația depusă anul trecut explicațiile primite - pe mail- de la agenție. 
• Informare, promptitudine, garanția calității și a eficienței, seriozitate, promovarea valorilor. 
• Informații actualizate și cu o bună vizibilitea a acestora (site-ul AN, materiale de promovare la 

sesiuni și seminarii); deschidere și amabilitate din partea personalului AN în comunicarea cu 
toți factorii interesați; mijloace diverse pentru promovarea programului Erasmus + și actiuni 
intreprinse la nivelul județelor pentru deprinderea competențelor din partea celor interesați 
privind scrierea de proiecte (ex:sesiuni de formare la nivelul ISJ-urilor); promptitudine în 
rezolvarea de probleme. 

• Informații prompte date de către personalul agenției! 
• Interes, promptitudine, ajutor, sfaturi utile. 
• Îmi place promptitudinea răspunsurilor, felul în care am dialogat cu membrii ANPCDEFP, ori 

de câte ori am fost în această situație. Am avut permanent sentimentul că cei cu care discut 
vor să mă ajute, motiv pentru care VĂ MULȚUMESC! cu sinceritate. 

• În cadrul proiectelor Comenius și Grundtvig pe care le-am câștigat am fost extrem de 
mulțumită privind colaborarea cu reprezentanții ANPCDEFP, inclusiv a personalului contabil. 
 Au manifestat amabilitate,  promptitudine, sprijin.  

• Promptitudinea cu care răspundeți la orice mesaj sau telefon.  
• Promptitudine în a răspunde la întrebările adresate; lămurirea unor situații delicate când a fost 

cazul. 
• Promptitudine în răspunsuri, înțelegerea problemelor care apar pe parcurs în derularea 

proiectelor. 
• Promptitudine în ceea ce privește răspunsul la întrebări adresate pe email.  
• Promptitudine la răspunsuri și informații atunci când am avut nevoie de ele. 
• Promptitudine și amabilitate din partea angajaților agenției. 
• Promptitudine, acurateţe, explicaţii pe înţelesul tuturor. 
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• Promptitudine, Deschidere&Profesionalism. 
• Promptitudine, deschidere, răspunsuri clare la întrebări. 
• Promptitudine, transparență, obiectivitate, ajutor/sprijin real în situații-limită în ceea ce privește 

implementarea proiectului, explicații clare și exacte. Ajutor și sprijin în diseminare prin invitația 
de a promova proiectele de mobilitate cu ocazia diverselor evenimente/ activități organizate 
de ANPCDEFP. 

• Promptitudine; Amabilitate; Profesionalism. 
• Promptitudinea  și profesionalismul angajaților agenției. 
• Promptitudinea cu care răspund cei de la agenție la solicitările prin e-mail sau telefonic. 
• Promptitudinea în acordarea ajutorului pentru completarea aplicației. 
• Promptitudinea în identificarea soluțiilor pentru problemele noastre, răspunsul rapid la emailuri 

sau orice alte solicitări. 
• Promptitudinea răspunsurilor; Ajutorul acordat în situațiile în care am avut nevoie. 
• Promptitudinea și diversitatea metodelor prin care acordă consultare. 
• Promptitudinea și claritatea răspunsurilor formulate față de problemele sau de nelămuririle 

identificate. Feedback-ul oferit pentru rapoartele întocmite / candidaturile depuse anterior, cu 
prezentarea clară a aspectelor negative și mai ales a măsurilor de îmbunătățire. 

• Promptitudine; Profesionalism; Seriozitate. 
• Răspund la telefon de fiecare dată. 
• Răspuns rapid la emailuri sau telefon, nu am lucrat direct cu membrii rețelei de formatori, dar 

când colegii mei au apelat la ei, au știut să-i direcționeaze să caute informația necesară.  
• Răspunsul prompt la întrebările formulate și suportul informațional și logistic. 
• Răspunsul prompt, la întrebările pe care le-am adresat responsabililor cu privire la 

organizarea și desfășurarea activităților în proiectul KA2, educație școlară!!! 
• Răspunsuri prompte și clare la întrebările trimise prin email, cu informații la obiect. 
• Receptivitatea în rezolvarea unor situații speciale și suportul pentru completarea 

documentelor necesare în inițierea, derularea și raportarea proiectelor. 
• Remarc solicitudinea cu care personalul ANPCDEFP a răspuns solicitarilor de informații și de 

sprijin. 
• Reprezentanții ANPCDEFP au răspuns întotdeauna cu promptitudine la întrebările adresate, 

existând o bună colaborare. 
• Sprijin în derularea activităților. Promptitudine la solicitările adresate pe parcursul derulării 

proiectului. 
• Sprijin prompt din partea reprezentanților agenției, răspunsuri competente la întrebările 

adresate (chiar dacă unele întrebări au fost puerile sau agasante), multă răbdare, 
profesionalism. Felicitări! 

• Sunt foarte mulțumită de promptitudinea cu care ne-a răspuns solicitărilor, precum și 
înțelegerea de care au dat dovadă în fața stângăciilor începătorilor. 

• Sunt mulțumită de faptul că ori de câte ori am avut vreo problemă am găsit sprijin și suport de 
specialitate cu promptitudine. 

• Totdeauna când am avut nevoie de informații/clarificari/soluții posibile, dna Ene m-a ajutat cu 
promptitudine; pentru mine a fost foarte important să știu că pot să mă bazez pe dânsa; mi-a 
dat o stare de liniște/confort, în sensul că am știut că, dacă am o problemă, împreună cu ea 
voi găsi o soluție. 

• Contactul telefonic a fost eficient, reprezentanții ANCDEFP răspunzând prompt la întrebări. 
• Seriozitate și promptitudine! 
• Imi place foarte mult faptul că agenția răspunde cu promptitudine oricărei solicitări de 

informații și că reprezintă cu adevărat un partener. 
• Echipa tânără; Echipa responsivă și punctuală; Informare punctuală și coerentă. 

Comunicarea cu beneficiarii 

• Așa DA- permanenta comunicare, feedback detaliat pentru rapoarte, îndrumare, personal 
cald. 
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• Am încredere în ANPCDEFP pentru că nu a fost  niciun mail la care să nu mi se răspundă în 
aceeași zi. Am comunicat telefonic, prin mesaje și direct cu formatori ai instituției 
dumneavoastră și sunt foarte bine pregătiți profesional și foarte calzi ca oameni, deși eu eram 
cursantă și atât. Am învățat multe lucruri bune, și sunt convinsă că este una din puținele 
instituții prin intermediul căreia Europa ni se deschide.  

• ANPCDEFP a fost pentru mine un model de comunicare și de organizare. Fiecare întâlnire cu 
reprezentanții săi a fost o adevărată activitate de formare. Transparența și competența 
profesională sunt cuvinte care definesc oamenii care reprezintă această agenție. 

• Comunicare asertivă; Feedback rapid și constructiv; Informare rapidă. 
• Comunicare bună și profesionalism. Mulțumim pentru îndrumare! 
• Comunicare eficientă și prietenoasă! PROMPTITUDINE! 
• Comunicare eficiența, ajutor la nevoie, respect reciproc. 
• Comunicare eficiența, profesionalism al echipei ANPCDEFP. 
• Comunicare foarte bună cu personalul ANPCDEFP. 
• Comunicare impecabilă din partea angajaților în programul Erasmus+. 
• Comunicarea cu potențiali beneficiari ai programului Erasmus+ este foarte bună.  
• Comunicarea eficientă, disponibilitatea pentru a răspunde rapid la email uri. 
• Comunicarea excelentă, răspunsuri prompte. Profesionalism! 
• Comunicarea promptă și eficientă cu angajatii ANPCDEFP. 
• Comunicarea și consultanța oferite duc chiar la succesul programului Erasmus+ în România. 

 Mulțumim pentru aceasta! 
• Comunicarea și răspunsurile la întrebări au fost rapide și prompte. 
• Comunicarea și colaborarea cu ANPCDEFP este foarte bună, răspunsurile la întrebări sunt 

prompte și clare.  
• Foarte bună comunicare pe email cât și în cadrul sesiunilor de formare. Am primit răspunsuri 

repede și la obiect. 
• In comunicarea cu ANPCDEFP am primit de fiecare dată, cu promptitudine, imformații utile în 

elaborarea aplicației, precum și în implementarea proiectului. Materialele sunt utile și deosebit 
de bine realizate. Mulțumiri agenției ! 

• Modul de comunicare este așa DA! Timpul de răspuns la un mail este așa DA! 
• Mulțumesc pentru comunicarea excelentă și ireproșabilă, pentru sprijinul informativ și 

atitudinea binevoitoare.  Apreciez de asemenea disponibilitatea AN de a ține cont de părerile 
beneficiarilor în organizarea de webinare.  Apreciez că persoanele de la AN sunt inteligente și 
bine pregătite să ne lămurească despre ceea ce trebuie să aflăm. Colaborarea cu AN îmi 
inspiră încredere în progresul omenirii. 

• O bună comunicare în special  pe partea financiară. Orice problemă am întâmpinat de fiecare 
dată coordonatorul nostru a fost foarte amabil și am primit sprijinul necesar. Mulțumesc foarte 
mult pentru colaborare! 

• O comunicare asertivă, promptă, corectă, clară, completă;  Îndrumare de calitate și un sprijin 
deosebit în informare și implementare; Respectarea termenelor și condițiilor contractuale; 
 Reprezentanți de calitate... 

• O comunicare rapidă cu reprezentantii ANPCDEFP. 
• Sunt un exemplu de bune practici pentru instituțiile care lucrează cu tinerii. Comunicare 

eficientă, nu am auzit "nu", mereu se găsesc soluții. Dacă există o posibilitate să facă întâlniri 
teritoriale cu persoanele responsabile de lucrul cu tinerii de ex: la Consiliul Local, la Ministerul 
Tineretului și Sportului persoanele care sunt sprijin pentru ong-uri atunci când implementează 
un proiect, lucrătorii de tineret din DJST-uri și să le expună modul lor de lucru, cu siguranță 
acest sector ar fi mai eficient. Mulțumim pentru sprijinul acordat și felicitări pentru modul cum o 
faceți. 

Sprijinul/consultanța acordat/acordată beneficiarilor 

• Agenția este un coordonator excelent pentru noi. Nici nu mi-aș putea închipui programul 
Erasmus fără coordonarea pe care o avem de la agenție. Cred că oanemii din agenție sunt din 
ce în ce mai aglomerați, fiindcă apar mereu proiecte noi, iar ei sunt aceiași. 
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• Agenția prin programele derulate reprezintă un instrument real de creștere a calității în 
educație pentru toți partenerii, elevi, profesori. 

• Ajutor, sfaturi utile. 
• Am apreciat tutorialele realizate de Agenţie, mai ales cel referitor la folosirea Mobility Tool, 

întrucât am putut reveni asupra elementelor care nu mi-au fost clare. Un alt aspect pozitiv a 
fost colaborarea cu reprezentanţii Agenţiei, care mi-au răspuns cu răbdare la toate întrebările 
adresate telefonic, pe parcursul derulării proiectului. În general, răspunsurile m-au ajutat şi m-
au ghidat în implementarea corectă a proiectului. 

• ANPCDEFP este o instituție  cu un rol major de a facilita accesul diverselor unități școlare și 
nu numai la aceste proiecte europene și dispune de o echipă tânără, pregătită, promptă și 
deschisă. Mi-a furnizat mereu informațiile necesare în scrierea proiectelor și m-a ajutat să ies 
din situații dificile. 

• Apreciem că echipa din programul Tineret în Actiune a rămas neschimbată și în programul 
Erasmus  înțelesem că competiția beneficiarilor este mai mare și au apărut multe asociații 
care doresc să se afirme și să realizeze proiecte de tineret, iar acest câștig este al echipei din 
AN din România. Succes în continuare la consiliere și îndrumare a ONG-urilor de tineret. 

• Apreciem faptul că în cerere am încurcat la buget niște date și agenția ne-a contactat pentru a 
le remedia. 

• Apreciez efortul experților, în special al celor în domeniul VET, cu care am colaborat ani și ani.  
• Apreciez foarte mult întâlnirile față-în-față, respectiv reuniunile de consiliere organizate unde 

se poate interacționa ușor. 
• Apreciez în mod deosebit modul în care agenția sprijină beneficiarii. Apreciez faptul că agenția 

nu este doar una de control, coercitivă. 
• Atenționarea din timp asupra demersurilor pe care școala urma să le desfășoare conform 

Contractului. 
• Avem sprijin permanent prin telefon și e-mail, ceea ce ne ajută în derularea activităților 

proiectului. 
• Buna colaborare cu reprezentanții agenției; Promptitudine în răspunsuri și dorința de a rezolva 

a problemelor. 
• Calitatea sesiunii de informare organizată pentru clarificarea problemelor legate de 

derularea/implementarea proiectelor de parteneriat strategic Erasmul+-educație școlară. 
• Consider că agenția face tot ce poate pentru a ajuta beneficiarii să implementeze cu succes, 

proiectele.  
• Consider că procedurile de lucru sunt mult mai clare decât în alte țări, ceea ce este un lucru 

foarte bun.  
• Consilierea la scrierea și implementarea unui proiect. 
• Consultanții răspund la e-mail și oferă suport pentru soluționarea diferitor situații. 
• Contactarea personalului AN în vederea remedierii unor omisiuni în formularul de candidatură 

trimis. 
• Contactul direct cu agenția a fost extrem de reconfortant și util și am simtit cum se dorește 

succesul proiectului nostru nu doar monitorizarea termenilor contractuali. 
• Coordonatorii de proiect din partea AN au fost deosebiți. 
• Cu toate că există unele probleme, comparativ cu multe alte instituții, colaborarea cu AN este 

încă una bazată pe o abordare rațională a interacțiunii cu beneficiarii. 
• De fiecare dată când am avut neclarități sau probleme am fost sprijiniți! 
• Din punctul meu de vedere, este o organizație eficientă în tratarea acestui subiect și sper să 

nu fie influențată politic în această perioadă tare tulburată. Cred că este una dintre cele mai 
active AN în domeniul programului E+.  

• Este primul proiect aflat la început, în derulare, de aceea am apelat la expertul AN responsabil 
de proiect ori de câte ori am avut nelămuriri. De fiecare dată răspunsul a fost prompt și clar. 

• Faptul că se permit adaptări ale proiectului aprobat în funcție de situațiile reale manifestate pe 
perioada derulării proiectului. 

• Imi place că am siguranța că atunci când apare vreo nelămurire mi se răspunde eficient, clar, 
concis și rapid fără să pară că aș deranja. Mi-a plăcut modul de organizare a sesiunilor de 
informare. 
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• Imi place că se găsește timpul necesar pentru explicații suplimentare atunci când este cazul. 
• In toate proiectele de mobilitate pe care școala pe care o conduc le-a implementat am găsit 

sprijin și suport real la echipa ANPCDEFP. 
• Îndrumare bună în completarea unor documente. 
• Informare din timp privind etapele din implementarea proiectului. Atenționare cu privire la 

respectarea condițiilor din Contract și Formularul de candidatură. Disponibilitate în rezolvarea 
unor situații care au condus la solicitarea de modificare a contractului. 

• Informații utile transmise în timp, monitorizarea permanentă a proiectelor, sprijinirea eficientă 
a beneficiarilor. 

• Informațiile oferit de monitorii agenției pe care i-am primit pe perioada implementării 
proiectului; Sesiunile de formare /instruire organizate de agenție pentru beneficiarii de proiecte 
au fost deosebit de utile. În calitate de coordonator de proiect, de fiecare dată am avut 
sentimentul că echipa ANPCDEFP îmi este alături și mă sprijină. 

• Initiază și se implică în proiecte. 
• Instruirile privind derularea proiectelor. 
• Întâlnirile față în față pentru mine au fost foarte folositoare. 
• Întâlnirile personale cu reprezentanții ANPCDEFP sunt utile și bine venite. 
• În cazul în care apelăm la dumneavoastră să răspundeți la fel de prompt la solicitările și 

întrebările noastre.  
• În completarea raportului final, mi-au fost de mare folos tutorialele trimise de dumneavoastră. 

Mulțumesc frumos. 
• Mărioara Ene a fost un sprijin real în derularea proiectului 
• Materiale digitale bune, răspunsuri prompte. 
• Mi-au fost utile informațiile și pregătirea din august 2016, ca și ppt-urile și restul documentelor 

trimise. Am apreciat calitatea sintezei informațiilor și a vitezei de reacție la întrebările avute. 
• Modalitatea de implementare a proiectelor foarte clară. 
• Modurile de a-i informa pe doritori. 
• Mulțumesc echipei ANPCDEFP pentru tot. De fiecare dată când am avut nelămuriri am primit 

sfaturi utile de la reprezentanții agenției. Felicitări! Super echipă! 
• Mulțumiri tuturor celor care m-au îndrumat și ajutat și în mod special doamnei Anca 

Constantinescu . 
• Mulțumiri adresate tuturor celor care ne-au asigurat consultanța, ori de câte ori am avut 

nevoie. 
• Ne bucură că suntem tratați ca parteneri în proiectele finanțate nu doar ca beneficiari. 
• Ne este foarte utilă ANPCDEFP. Acolo găsim toate răspunsurile. 
• Numai cuvinte de laudă ! Când am primit grantul am fost ajutați, când nu l-am primit am fost 

ajutati ! 
• O cooperarea transparentă, relativ corectă. 
• O echipă dinamică care găsește soluții în cel mai scurt timp. 
• O echipă deosebită. Sunt persoane / nume de care am auzit din 2000, de la prima bursă prin 

COMENIUS.  Fără  această colaborare nu aş fi reuşit să mă formez personal, din 2000-2013, 
ca apoi: în 2016, să pot încuraja 6 colegi de a participa la o mobilitate europeană,  
 în 2017, să  încerc să depun candidatura pentru mobilitatea a 15 colegi, În 2016, să însoţesc 
10 elevi la o mobilitate de formare iniţială. Felicitări d-nei director, Monica Calotă! 
 Rugaţi-o să împărtăşească din expertiza sa şi altor directori din învătământul românesc! 

• Receptivitatea în rezolvarea unor situații speciale și suportul pentru completarea 
documentelor necesare în inițierea, derularea și raportarea proiectelor. 

• Remarc solicitudinea cu care personalul ANPCDEFP a răspuns solicitarilor de informații și de 
sprijin. 

• Reprezentanții ANPCDEFP sunt mereu informați și dispuși să ne ajute și aș dori ca pe viitor 
să fie tot așa. Keep up with the good work! 

• S-au transmis pe mail în mod regulat informaţii privind sesiunile de depunere a proiectelor.   
• Să își continue activitatea în același mod: deschis, prompt, transparent. Mulțumim! 
• Să sprijine în continuare şcolile în scrierea de proiecte noi. 
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• Se răspunde prompt la solicitări iar personalul AN încercă a găsi soluții pentru orice problemă. 
• Simt că încurajează beneficiarii de proiecte Erasmus+  și îi sprijină în orice moment.  
• Sprijinul acordat de personalul ANPCDEFP este maxim.  
• Sprijinul pentru remedierea unor probleme legate de scrierea proiectelor, a erorilor materiale.  
• Suntem foarte mulțumiți în cea ce priveste ajutorul, spijinul și înțelegerea persoanelor de 

contact de la ANPCDEFP. De fiecare dată când am avut nevoie de informații, sau de ajutor 
legat de momentele dificile în proiect am primit atât înțelegerea lor cât și ajutorul necesar. 

• Termenii contractuali se respectă. În responsabilii de acțiune găsim mereu un partener pe 
care ne putem baza. 

• Totul este așa cum ne-am dorit și ne-am așteptat, pornind de la atitudinea personalului, la 
soluțiile identificate, la modalitatea de relaționare. Apreciem în mod deosebit faptul că în 
centrul tuturor acțiunilor se află interesul participantului, prin prisma beneficiilor educaționale 
și de dezvoltare personală. 

• Unii coordonatori ai agenției sunt deschiși spre dialog, explicații clare în rezolvarea 
problemelor întâmpinate. 

• Vă mulțumim pentru sprijin și pentru că sunteti rigurosi! Tine-ți-o tot așa!  
• Vă mulțumim pentru suport, promptitudine, obiectivitate, transparență! Sunteți un exemplu 

pentru noi, cei care încercăm să mișcăm lumea prin educație! Poate și alte organisme, 
mediatoare de fonduri europene, vor lua exemplu privind metodele și tehnicile de lucru cu 
beneficiarii fondurilor europene. 

• Vă mulțumim pentru sprijinul acordat prin informațiile oferite. Cu cât este mai detaliat și 
limbajul este mai accesibil, cu atât lucrurile sunt mai clare! 

• Am fost consiliați foarte bine atât la telefon cât și prin e-mail, ni s-a răspuns la toate întrebările 
puse.  Mulțumesc întregii echipe!  

• E una de bun augur și prezintă interes pentru noi. 
• Expertiza și receptivitatea specialiștilor. 
• Implicare totală, în cazul nostru, din partea reprezentanților agenției. Mulțumim mult. 

Evaluarea 

• Apreciem pozitiv analiza făcută de evaluatorii proiectului depus de unitatea noastră în anul 
2016 și sublinierea punctelor slabe ale proiectului, lucru ce va fi extrem de util în realizare 
următoarelor proiecte. 

• Apreciez modalitatea de realizare a feed-back-ului în urma evaluării candidaturii pe care am 
depus-o anul trecut. Explicațiile evaluatorului și indicațiile oferite au fost de un real sprijin 
pentru a completa o aplicație mai bună din punct de vedere calitativ, cu șanse mai mari de 
aprobare.  

• Când depunem aplicații la ANPCDEFP suntem siguri de corectitudinea evaluării - lucru care 
foarte rar se întâmplă la alt gen de finanțări. Atunci când am depus o aplicație bună am obținut 
finanțarea, iar când am depus aplicații mai puțin bune nu am obținut finanțare. 

• Feedback-ul a fost unul pozitiv și constructiv - ne-au fost oferite informații clare despre 
punctele slabe ale proiectului precum și aprecierea pentru calitatea proiectului.  

• Feedback-ul primit de la Agenție.  
• O bună informare. Feedbackul primit după afișarea rezultatului (în cazul în care acesta este 

negativ). 
• Observațiile experților la candidatura depusă au fost clare, punctuale, ne-au ajutat să 

înțelesem mai bine cerințele și să îmbunătățim aplicația. 
• Procedura de evaluare transparentă. 
• Ultimul feedback primit de la ANPCDEFP în urma respingerii unei propuneri de finanțare 

pentru un schimb de tineri a fost foarte consistent și util în redactarea următoarelor propuneri 
de finantare. 

Site-ul ANPCDEFP/Erasmus+ 

• Informarea promptă -site-ul agenției pune la dispoziție toate informațiile necesare. 
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• Noul site www.erasmusplus.ro este o resursă care se îmbunătățește constant și informațiile de 
aici sunt foarte utile. 

• Site-ul și informațiile erodesk_info@yahoogroups. 
• Site bine organizat. 
• Site bine structurat. 
• Site dedicat exclusiv KA1, exclusiv KA2 etc.  
• Site util, documente actualizate. 
• Până în acest moment sunt încântată de claritatea site-ului Erasmus+. 
• Tutoriale on-line, Site actualizat. 

 

Webinar 

• Cred că webinarele sunt o idee foarte bună, poate s-ar putea extinde aria înregistrărilor făcute 
și la alte tematici. 

• Ideea webinarelor (în locul reuniunilor de informare organizate la București) este excelentă! 
• Foarte utile acele webinare - pentru care vă mulțumim; documentele prezentate pe site. 
• Personal care îți răspunde amabil; webminare. 
• Webinare utile și clare. 
• Webinarele sunt foarte utile, ar trebui să fie programate mai des, în diferite etape ale derulării 

unui proiect. 
• Webinariile sunt foarte utile și practice dar conferințele face to face aveau alt impact asupra 

colaborării cu reprezentanții agenției. 

Cursuri și/sau Rețeaua de formatori 

• Activitățile de formare pe scrierea diferitor tipuri de proiecte au fost binevenite. 
• Am fost mulțumită de formarea la care am participat: Atelier Erasmus+ Parteneriate în Educația 

adulților la Alba Iulia în 19-21 oct 2016. Am înțeles mult mai multe lucruri decât prin intermediul 
internetului sau al broșurilor. 

• Am participat la două cursuri organizate de agenție și am avut parte de formatori minunați.  
• Am participat la sesiuni de formare/informare foarte bine organizate.  
• Am participat la un atelier, desfășurat în toamnă la Alba Iulia. Cei doi formatori, au fost foarte 

bine pregătiți, au încercat să ne traducă limbajul utilizat în scrierea de proiecte, pentru noi 
educabili adulți. 

• Am participat la un seminar de formare pentru scrierea de proiecte strategice în domeniul 
școlar și am fost foarte mulțumită de furnizoarele seminarului, seriozitatea și informațiile 
primite. 

• Apreciez foarte mult sesiunile de formare organizate ANPCDEFP, formatorii sunt foarte 
pricepuți, cursurile sunt interactive iar informațiile de folos. 

• Așa DA- Ateliere de scriere proiecte Erasmus, faptul că înveți cum să lucrezi practic pe 
formularul de candidactură. 

• Cât mai multe cursuri de formare. 
• Cred că, training-urile de formare din România au avut un efect benefic și au devoltat multe 

organizații și asociații, au fost punct de sprijin și de lansare pentru mulți tineri, oameni interesați 
de evoluție personală, de dezvoltare instituțională și au adus un plus de aer proaspăt , inițiative 
și datorită acestora, cel puțin eu una am constituit asociația cu 3 colege de la cursuri diferite , 
din 2 din județe diferite. 

• Cursul este un real sprijin pentru cei care doresc să se implice în programe europene. 
• Cursurile de formare pentru programul Erasmus + sunt fenomenale, formatorii din rețeua 

ANPCDEFP sunt foarte bine recrutați, profesionalism. Imi plac mult training-urile internaționale 
și îmi doresc să pot să particip la cât mai multe.  

• Cursurile oferite de agenție pentru pregătirea scrierii și depunerii proiectelor au fost foarte 
interesante, au oferit cadrul descoperirii domeniul educației non-formale și informale, domeniu 
destul de nou pentru cei care lucrează în cadrul formal.  
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• Formatori de excepție. 
• Formatori de nota zece! Cursuri de formare bine structurate, informație precisă, clară, de 

interes. De câte ori am avut nevoie de o informație  și am sunat la agenție am găsit înțelegere 
și ajutor. 

• Formatori excepționali.  
• Formatori profesioniști la superlativ. 
• Formatorii cu care am colaborat sunt foarte bine pregătiți, foarte amabili și au răspuns tuturor 

întrebărilor pe care le-am pus. 
• In toamna anului 2016 am participat la cursul `Abilitare pentru scriere de proiecte Erasmus 

Plus`, curs care s-a derulat cu sprijinul Agenției Naționale în Ilfov. A fost un curs de nota 10! 
Sper că informațiile nou primite să ne ajute să scriem o aplicație de succes la termenul din 2 
febuarie 2017!  Vă mulțumesc în numele meu și al colegilor mei pentru tot sprijinul! 

• Legatura directă cu reprezentanții AN. Formare de scriere proiecte. 
• Organizarea cursurilor pentru depunerea unor candidaturi. 
• Organizarea sesiunilor de formare. 
• Organizarea unor ateliere la care să poată participa și „novicii”. Poate așa mai creștem 

atragerea fondurilor UE.  
• Organizarea unor cursuri cu tematici specifice legate de pregătirea și implementarea 

proiectelor.  
• Prezența în teritoriu a formatorilor. 
• Rețeaua de formatori este de excepție. Am participat la formare cu privire la scrierea 

proiectelor propusă în colaborare cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bistrița. Am 
avut șansa să văd aplicate la un curs, pentru prima dată tehnicile de predare activ participative. 
Din acest motiv doresc să le mulțumesc formatoarelor. 

• Rețeaua de formatori este extraordinară! Nu aș fi reușit niciodată să scriu un proiect Erasmus+ 
dacă nu aș fi participat la cursurile de scriere de proiecte organizate de AN. Unul din formatorii 
minunați ai Agenției Nationale este Rozalia Timar.  

• Sesiunile de formare desfășurate sunt foarte utile și cred că este nevoie de continuarea lor.  
• Sesiunile de formare pentru depunerea de proiecte sunt foarte utile, cu formatori inimoși. 

 Webinarele de pe site privitoare la recomandările privind scrierea de proiecte sunt foarte utile. 
 Intâlnirile de contractare sunt foarte utile la începutul implementării proiectului.  

• Sesiunile de formare, sesiunile de diseminare a bunelor practici, comunicarea. 
• La așa da, pot menționa modul în care s-a organizat un curs de formare la Piatra Neamț, dar 

pentru care încă nu am primit certificatul de participare. 
• Sunt foarte utille cursurile de formare pentru scriere de proiecte. 
• Toate formările, întâlnirile la care am participat, organizate de ANPCDEFP au fost susținute de 

formatori foarte bine pregătiți, de la care am avut totdeauna ceva de învățat. Sunt oameni cu 
multă experiență iar cei mai tineri sunt deosebit de entuziaști și le place cu adevărat ceea ce fac. 

• Formatorii Agenției care au susținut cursuri în țară (la care am participat) s-au dovedit bine 
pregătiți, conștiincioși și cooperanți. 

• Cursuri bine structurate, formator bine pregătit. 

Evenimente organizate de către ANPCDEFP sau la care a participat ANPCDEFP 

• Activități directe de promovare foarte interesante.  
• Apreciez prezentările de bune practici în implementarea proiectelor ERASMUS + parteneriat 

strategic-domeniul școlar. 
• Apreciez toate acțiunile de tip seminarii, workshop-uri organizate de ANPCDEFP, însă am 

apreciat în mod deosebit cursul referitor la diseminarea rezultatelor unui proiect. Cred că în 
general seminariile organizate de ANPCDEFP sunt de foarte bună calitate și foarte utile nu 
doar pentru o mai bună înțelegere a modalităților de lucru agreate, ci și pentru networkingul pe 
care îl prilejuiesc și pentru sesiunile în care specialiștii AN oferă detalii sau lămuriri pe care nu 
le poți găsi nicăieri altundeva.  

• Așa Da: sesiune de informare( februarie 2016 la sediul ANPCDEFP) extrem de utilă. 
• Aspecte pozitive rezultate în urma colaborării cu ANPCDEFP: organizarea în teritoriu 
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(municipii) a unor cursuri de informare privind Programul Erasmus+; distribuirea de materiale 
informative pe e-mail sau pe site-ul agenției referitoare la acest program. 

• Așa DA: sesiuni de informare la începerea proiectelor. Înțelegerea situației din școli și ajutorul 
dat coordonatorului de proiect. 

• Conferința de dinainte de începerea proiectului a fost mai mult decât binevenită. Poate că 
organizarea unei astfel de conferințe la mijlocul proiectului ar fi de asemenea un lucru pozitiv 
pentru coordonatorii de proiect. Crearea de evenimente care să faciliteze diseminarea 
proiectelor este un lucru extraordinar. Cum a fost cazul LinguaFEST. 

• Consider că actualul chestionar a atins zonele importante referitoare la aspectele pozitive 
privind colaborarea cu ANPCDEFP. O singură mențiune, întâlnirea  de informare și consiliere în 
domeniul managementului de proiect organizată în luna Septembrie a fost extrem de concisă și 
aplicată. Totul a fost util, mai ales discuțiile aparent informale. Mulțumim. 

• Datorită workshop-ului organizat și datorită formatorilor AN care își indeplinesc misiunea cu 
succes, am reusit să avem un proiect Erasmus+ în curs de implementare! Datorită expertului 
din AN care ne răspunde oricărei întrebări, într-un mod cât se poate de civilizat, cu răbdare și 
înțelegere, simțim că avem un prieten pe care oricând ne putem baza! Mulțumesc, pentru mine, 
din punct de vedere profesional, Erasmus+ oferă experiențe de învățare și dezvoltare 
personală inegalabile! 

• Informare și organizare de seminarii de informare, inclusiv la nivel județean, nu doar național. 
• Mi-au plăcut întâlnirile de formare, au fost foarte utile și pline de informații clare și concise. 
• Organizarea de sesiuni de informare și promovare. 
• Posibilitatea de informare în timp util cu privire la proiectele europene. 
• Prezentarea detaliată a unor aplicații (proiecte) de succes. 
• Seminariile pe teme concrete. 
• Sesiunea de training și informare pentru beneficiarii care au proiecte în derulare, care au 

proiecte aprobate, a fost foarte utilă, concisă și bine organizată. 
• Sesiuni de formare, broșuri, materiale informative. 
• Sesiuni de informare directe în workshopuri - sunt cele mai eficiente. 
• Sesiuni de informare, disponibilitatea personalului agenției. 
• Sesiuni de instruire foarte bine organizate și cu informații utile și clare, amabilitate și 

profesionalism, disponibilitate. 
• Sesiuni face to face de informare și formare în diverse aspecte; Sesiunile online pe diferite 

spații (youtube, webinare etc.). 
• Sesiunile de informare organizate de ANPCDEFP sunt foarte bine structurate. 
• Sesiunile de informare pentru implementare, webinariile, receptivitatea, promptitudine în 

răspunsuri. 
• Sesiunile organizate de ANPCDEFP sunt binevenite. O relație constructivă cu agenția. 
• Suport în identificarea de parteneri; Sesiune de best practice cu proiecte de succes. 
• Ultima sesiune de training pe KA1 din cadrul AN înainte de termenul din octombrie + webinarul 

ce a urmat! 
• Workshopul de informare a fost foarte bine organizat, informația structurată, iar prezentările 

făcute de alți beneficiari relevante. O prestație neașteptat de profesionistă. 
 

Alte aspecte 

• Acceptul notificărilor bine argumentate. 
• Acordarea de credite transferabile pentru activitățile din cadrul proiectelor - "Așa DA"! 
• Apreciem evoluția procedurilor de lucru ale ANPCDEFP. 
• Apreciez transparența instituției. 
• Claritate, eficiență, deschidere. 
• Claritatea explicațiilor.  
• Creșterea numărului de mobilități în scop de formare profesională. 
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• De a lungul timpului relația mea cu experții ANPCDEFP a evoluat constant pozitiv și 
constructiv. Ne-am cunoscut mai bine, am învățat multe, foarte multe lucruri, mi-am dezvoltat 
competențe de care nu credeam că voi avea nevoie, mi-am depășit limitele - uneori- sub 
presiunea timpilor limită, mi-am deschis orizontul, am cunoscut oameni noi, etc. Mi-au adus 
energie pozitivă fiecare conferință/întâlnire cu oamenii ANPCDEFP. Vă mulțumesc și mă 
bucur nespus că v-am cunoscut- chiar dacă, în anumite momente, sunteți stress-ul meu. 

• E bine că avem o agenție națională care se ocupă de sortarea proiectelor. 
• Eficienţă, transparenţă, Şanse egale. 
• Elaborarea ghidului managerului de proiect. 
• Energie pozitivă, dorința de dezvoltare, implicare. 
• Este important că Agenția își trimite reprezentanți în instituțiile de Învățământ Superior, acesta 

fiind un lucru pozitiv, privind o posibilă formare a celor care participă la Proiecte. 
• Este o organizatie care facilitează formarea cadrelor didactice, foarte bine organizată și cu un 

personal extraordinar de bine instruit. 
• Este un colectiv corect și bine documentat! 
• In scrierea proiectelor Erasmus plus să avem un formator la care putem apela pentru sprijin. 
• In urma cursului am dobândit informații clare referitoare la proiectele Erasmus. Doamna 

inspector ne-a prezentat cursul foarte bine. 
• Nu sunt multe de comentat, deoarece totul a fost foarte bine. Așa DA, când vrem să realizăm 

ceva sustenabil în îmbunătățirea învățământului superior românesc. 
• O agenție care lucrează foarte eficient. 
• O instituție unică din punct de vedere al comportamentului organizațional în peisajul instituțiilor 

publice din RO, cel puțin al celor din subordinea Ministerului Educației; Este nevoie să 
susțineti transferul de bune practici către alte instituții de același tip. 

• Oferta de seminarii de contact. 
• Programe. Organizare. 
• Responsabilii cu proiectele educative europene din Inspectoratul Școlar sunt foarte bine 

pregătiți și  acordă sprijin ori de câte ori este nevoie. 
• Sunt binevenite chestionarele pentru bune practici, cunoștințe, ameliorare... 
• Toate proiectele derulate în cadrul programului Erasmus+ au avut un impact pozitiv atât în 

viaţa specialiştilor, participanţilor la mobilităţi dar şi în viaţa beneficiarilor organizaţiei noastre. 
Cu sprijinul proiectelor derulate am avut posibilitatea dezvoltării unor programe eficiente de 
acordare a serviciilor de orientare, formare, reabilitare/reconversie profesională și angajare în 
muncă, pentru persoanele cu dizabilităţi. 

• Transparența OK și informații clare pe site. 
• Transparență, Claritate, Corectitudine. 
• Transparenţă, obiectivitate, profesionalism. 
• Vă mulțumesc pentru oportunitatea oferită prin ERASMUS de a vizita și lucra la Karolinska 

Institut ! 
• Sesiunile de intruire de tipul  ”față în față” sunt foarte benefice. 
• Pot spune că Agenția ANPCDEFP și-a pus amprenta într-un mod pozitiv pe formarea mea 

profesională! 
• Nu mi s-a întâmplat să apelez în vreo formă la sprijinul lor- telefonic, prin e mail ori sms, direct, 

în activitățile face to face la care am participat și să nu primesc răspuns, explicații, ajutor, 
demonstrații practice, etc. 
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IV Nemulțumiri/recomandări ale beneficiarilor  

Amabilitate, deschidere, disponibiliate a personalului ANPCDEFP 

• Amabilitatea lasă de dorit. 
• În AN există și câteva persoane mai puțin dispuse să se schimbe! 
• Amabilitate. Share best practices (proiecte bune cu peste 90 de puncte) - să învețe și alții K2, K3. 
• AN devine din ce în ce mai depărtată de unul din "obiectivele" asumate inițial, acela de a fi o 

agenție "altfel". Personalul este din ce în ce mai slab pregătit și compensează această lipsă de 
pregătire cu interpretări incorecte sau incomplete ale regulilor. La fel ca în fostul ANSIT, 
personalul implicat în gestionarea proiectelor preferă să interzică beneficiarilor lucruri permise 
de program pentru a nu își asuma nici o responsabilitate.  

• Atitudinea total deplasată a angajatei XXX care consideră că agenția este deținătoarea 
adevărului absolut și organizațiile care implementează proiecte sunt niște paraziți. 

• Atitudinea unor ofițeri de proiecte, o atitudine negativă și ne-orientată către rezolvarea 
situațiilor care apar în proiecte. 

• Cred că au un program de lucru foarte încărcat și așa înțeleg de ce se întâmplă uneori să aibă 
mai puțină răbdare și înțelegere pentru greșelile pe care le facem noi, cei mai puțin 
experimentați. 

• Cu alți experți ai ANFPCDEFP, a existat o notă de superioritate și chiar o iritare din partea 
acestora, atunci când doream mai multe amănunte și insistam asupra subiectului. Ba chiar am 
fost ușor ironizată, atunci când am insistat pe subiect. Cred că trebuie selectați experții și 
ținându-se cont de inteligența socială a acestora, decisivă în relația cu beneficiarii. 

• Dacă agenții au și rol de consultanți, atunci să ofere informații de clarificare, nu să recite din 
ghid. Senzația este că sunt suprasolicitați și de fapt, nu vor / sau nu au timpul necesar să-și 
asume rol de consultanți.    

• Din păcate, cum v-am mai spus, mi se pare că unii reprezentanţi - de exemplu, cel pe care l-
am nimerit eu, sunt mult prea puţin accesibili sau dispuşi să ne informeze punctual în cazul în 
care avem nevoie. 

• Este destul de dificilă contactarea telefonică a experților (nu răspunde nimeni sau nu sunt la 
birou), în special de a vorbi mereu cu aceeași persoană. Nu cunosc procedurile online de 
înscriere în portal, pentru a putea acorda sprijin pe detalii concrete. 

• Interacțiunea directă dintre ANPCDEFP și beneficiari. 
• Încă aștept rezultatul acreditării SEV și feed-back la rezultatul negativ din octombrie 2016. 
• Mai multă dedicare pentru activitatea depusă de unii dintre experții ANPCDEFP. Cu unii cu 

care am venit în contact am avut o comunicare foarte simplă și directă. Cu alții, a existat o 
notă de superioritate și chiar o iritare atunci când doream mai multe amănunte și insistam 
asupra subiectului. Ba chiar am fost ușor ironizată, atunci când am insistat pe subiect.  

• Mai multă deschidere şi mai mult sprijin acordat beneficiarilor potențiali.  
• Mai multă răbdare și deschidere față de cei care își doresc cu adevărat să scrie și să 

implementeze proiecte Erasmus +. 
• O oarecare lipsă de respect în relația cu profesorii coordonatori de proiect - suntem mai 

degrabă certați în loc să fim sprijiniți să găsim soluții. 
• Personal care răspunde la telefon fără a da informațiile complete, relevante. Amabilitatea este un 

punct de la care se poate pleca. (știm că sunt multe organizații care sună și timpul este limitat).  
• Personalul este amabil, dar am avut impresia uneori că deliberat evită răspunsurile clare la 

unele întrebări sau le formulează de așa manieră încât de fapt nu primești un răspuns, ci ți se 
sugerează o gamă de răspunsuri din care trebuie să alegi, ceea ce, personal, nu-mi oferă 
siguranță maximă. Doresc să primesc răspunsuri prin email la întrebările pe care le pun, nu 
prin telefon. 

• Personalul lasă de dorit în ce privește amabilitatea de a ajuta. 
• Personalul și specialiștii trebuiesc monitorizați și consultați în aria în care îți desfășoară 

activitatea. 
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• Reprezentanții AN sunt interesați doar în a le ieși lor lucrurile așa cum doresc. In cazul unei 
probleme te tratează de sus, nu au răbdare să asculte punctul tău de vedere și, deși ei au deja 
soluții pentru anumite probleme, te lasă să îți bați tu capul, să faci drumuri inutile la 
responsabilul cu proiecte europene la nivel de județ, când mult mai simplu ar fi să te 
lămurească ei personal.  

• Unii experți "ceartă" beneficiarii la cea mai mică greșeală care nu este făcută cu intenție și care nu 
aduce prejudicii grave proiectului, este și așa foarte greu de implementat un proiect Erasmus+, 
banii nu sunt foarte mulți, iar cei care lucrează în proiect nu sunt plătiți la cât muncesc sau deloc, 
nu sunt suficienți bani la secțiunea de management pentru a acoperi toate necesitățile, așa că 
dacă s-ar utiliza o tonalitate mai dulce, viața celor implicați în proiecte ar fi mai ușoară. 

• Unele persoane care răspund la telefon au o voce care te descurajază să mai întrebi vreodată ceva. 
• Ar fi bine să se țină cont și de școlile care nu au beneficiat niciodată de finanțare și să fie mai 

deschise persoanele din cadrul agenției la solicitările cadrelor didactice care vor să scrie un proiect. 
• Tonul convorbirilor să fie mai prietenos. 

Colaborare și sprijin acordat de către personalul ANPCDEFP 

• Acordurile SEV să fie editate în două limbi: engleză și română. Dacă AN vrea ca ONG-urile să 
includă și voluntari din afara UE să asigure sprijinul necesar financiar - sunt așteptări, dar ni se 
taie banii. Mentoratul să nu fie forțat! - dacă un voluntar nu vrea să aibă mentor -  din acest 
motiv, organizația beneficiară este găsită vinovată. Transferul banilor către voluntar să fie 
ușurat - se pierd mulți bani prin tranferurile bancare - către organizația de trimitere și de acolo 
la voluntar.  

• Ar fi utile mai multe exemple de documente privind managemetul proiectelor sau sesiuni de 
formare (pentru a ne asigura că întocmim toate documentele cerute la controale și audituri). 
Pentru proiectele de parteneriat strategic, care sunt  mai complicate decât cele de mobilități, 
poate ar trebui organizate mai multe sesiuni de întâlnire cu reprezentanții Agenției, pentru o 
consiliere eficientă în vederea unei implementări  cât mai de succes, depășind diferitele 
probleme apărute. 

• Îndrumarea și ajutorul oferit de AN pot fi îmbunătățite. 
• Mai mult sprijin în logistica mobilităților - mai multe documente utile. 
• Oferirea de informații clare și exacte, precum și exemple concrete din care putem învăța. 
• Pe mine mă nemulțumește funcționarea platformei Mobility Tool. Nu am fost suficient instruită 

spre a o folosi eficient. 
• Unele răspunsuri sunt prea generale, de genul „citiți ghidul”. În ceea ce privește aspectele 

financiare - dat fiind că legile contabile sunt diferite de la țară la țară, iar contabilii noștri nu 
sunt pregătiți pentru a lucra în astfel de proiecte, este necesară  pregătirea acestora. 

• Am trimis pentru publicare la Avertimail un articol  în luna august 2016. Nu a fost publicat și aș 
dori să aflu care au fost motivele și ce recomandări ar fi necesare pentru revizuirea acestuia. 

• Ar fi utilă participarea monitorului la întâlnirile transnationale kick-off meeting. Acolo sunt de 
obicei o mulțime de întrebări din partea partenerilor și răspunsul în direct cu detalierile 
necesare ar fi foarte potrivit. De obicei aceste întâlniri sunt la coordonator, deci în România. 

• Ar putea exista mai multe sinteze care să descrie informațiile cheie necesare completării 
corecte a aplicației. 

• Aș dori să existe niște precizări clare cu privire la plecarea profesorilor în mobilitate, nelăsând 
la mica înțelegere în fiecare școală realizarea orelor. Nu există cadru legal de suplinire decât 
dacă profesorul este în concediu fără plată (în acest caz nimeni nu ar mai participa la proiecte 
Erasmus) sau în concediu medical (ceea ce nu se poate dacă participă la altă activitate). In 
cazul proiectului aprobat în 2016, contabilitatea refuză să efectueze înregistrările contabile.  

• Aș fi preferat ca Agenția Națională să controleze mai bine ONG-urile și proiectele pe care 
acestea le-au implementat sau erau în curs de implementare, bugete, numărul de participanți 
reali, verificarea rapoartelor participanților etc. 
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• Aş dori ca Agenţia să organizeze periodic sesiuni de formare destinate exclusiv celor care au 
proiecte aflate în derulare, aşa încât fiecare să se poată lămuri privind chestiunile legate de 
buna implementare a proiectului. De asemenea, o analiză a Raportului final cu explicaţii 
pentru fiecare întrebare, mai ales a celor referitoare la managementul bugetului ar fi fost 
binevenită, având în vedere că întrebările referitoare la implementarea proiectului au fost 
destul de confuze, după părerea mea.  

• Aș dori mai multe întâlniri cu experții ANPCDEFP, explicații concrete și la subiect. 
• Avem nevoie să fim anunțați dacă nu putem livra obligații contractuale precum cele referitoare 

la mobility tool în cazuri în care acest instrument nu este gata și astfel obligațiile agenției față 
de noi sunt redefinite. Asta ne-ar ajuta să ne calibram raportarea și să evităm situații de 
nesiguranță. Ințelegem situația și vă mulțumim pentru clarificările acordate atunci când am 
contactat agenția pe această temă. 

• Cât mai multe detalii privitoare la etapele proiectelor care să le facă viabile, eligibile și aplicabile. 
• Câteodată răspunsurile oferite sunt prea generale. 
• Când am început acest proiect nu știam mai nimic despre ce trebuie să conțină portofoliul 

proiectului. Poate ar fi bine să elaboreze agenția un ghid în care să se precizeze aceste detalii 
sau mai multe modele de documente.   

• Claritate și informații concrete, sfaturi pe chestiuni tehnice. 
• Colaborarea cu unii ofițeri de proiect. Colaborarea cu unii ofițeri de audit. 
• Considerăm că ar fi necesar un ghid care să cuprindă toate cheltuielile eligibile și categoria de 

costuri din care se decontează (s-a întâmplat să primim informații contradictorii referitoare la acest 
aspect).  Criteriile de calitate ale unui proiect nu sunt în integralitate concrete și măsurabile. Conțin 
formulări generale care permit interpretari si concluzii diferite ale procesului de evaluare. 

• Cred că ar fi interesant să se organizeze sesiuni de împărtățire de know how realizate de 
beneficiarii care au derulat proiecte de succes - facilitate de reprezentanții agenției. S-ar vedea în 
mod concret cum s-au transpus obiectivele în activități și cum au fost ele atinse. Care au fost 
dificultățile practice și cum au fost ele depășite de organizații. Se pune foarte mare accent pe 
diseminare cu toate acestea agenția nu contribuie la cunoașterea proiectelor de succes care au 
obținut rezultate bune în urma evaluării finale și pot constituii exemple de bune practici. 

• Cred că avem reguli prea stricte, mai ales la decontul transportului pentru participanți, unde 
suntem obligați să facem transferuri bancare și să suportăm astfel comisioane extrem de mari, 
ce sunt foarte greu de acoperit de organizațiile de tineret, mici. In toate proiectele în care am 
participat ca parteneri, participanții au primit banii de transport în cadrul mobilității. In proiectul 
nostru, fiind mulți parteneri, am plătit aproximativ 300 de euro pentru comisioanele bancare, 
ceea ce pentru noi e mult prea mult!  

• Documentația stufoasă și oarecum greoaie face ca participarea la proiecte de mobilitate să fie 
limitată. Consider că niște informații clare și documente mai simple ar face participarea mai atractivă. 

• Există situații legate de unele aspecte particulare ale gestionării proiectului nostru KA2, pe care nu 
le-am cunoscut în amănunt la semnarea contractului, ci le-am aflat telefonic, pe parcursul derulării 
activităților. Deoarece regulile E+ s-au clarificat pe parcursul anilor 2015-2016, AN a fost tentată să 
analizeze modul de implementare a proiectului nostru după lămuririle realizate în perioada 
ulterioară momentului 2014. Intr-un fel, s-ar putea face o analogie cu ceea ce se numește „reguli 
schimbate în timpul jocului”. Incă mai există situații în care condițiile din contractul semnat de 
școală (ca partener in proiect) cu AN RO nu corespund cu condițiile transmise de AN FR prin 
coordonatorul proiectului.  

• Explicații foarte sumare, incomplete pentru domeniul Tineret. 
• In cazul în care nu se pot modifica actualele ghiduri ale solicitantului, Autoritatea ar putea 

emite o serie de FAQ (frequently asked questions) în care să furnizeze aplicanților exemple cu 
privire la modul concret în care criteriile de evaluare trebuie să se reflecte în aplicație. In 
prezent formularea criteriilor este destul de vagă și de abstractă. 

• In cazul ședintelor la care suntem solicitați să ne prezentăm personal, aș dori să existe o 
variantă electronică a informațiilor de la sedință, dacă situația / împrejurările nu sunt favorabile 
participării directe. 

• Incompletitudinea informațiilor privind managementul financiar al proiectelor furnizate pe site-
ul agenției. 

• Informații mai clare, concrete privind anumite aspecte generale specificate în ghidul programului 
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ERASMUS 
• În prezent,  consider că  pentru a câștiga un proiect de tip Erasmus plus, e necesară elucidarea 

unor "mici secrete" privind completarea formularului, prin sesiuni de formare cu aplicabilitate. Fără 
sprijin, mi se pare puțin dificil. Am depus două proiecte Erasmus și am pierdut la limită. 

• Job shadowing  nu are metodologie clară.  
• La instruiri de invitat coordonatori, directori și contabili dacă este realizabil. 
• Lipsa documentelor, model actualizat, pe site. 
• Lipsă transparență. 
• Mai multe clarificări privind responsabilitațile echipei de proiect din școală, mai ales pe partea 

financiară. Se conturează ideea că unii muncesc la proiect, iar alții beneficiază. 
• Mai multe explicații, poate mai multă răbdare cu începătorii. 
• Mai multe informații despre managementul financiar. 
• Mai multe lămuriri legate de modalitatea de cheltuire a banilor - capitol bugetar  IMPLEMENTARE 

ȘI MANAGEMENT. 
• Mai multe răspunsuri la întrebările puse de participanții la proiecte. 
• Mai puțină rigiditate. Mai multă transparență 
• Mi s-ar părea corect ca beneficiarii proiectelor să aibă un tipar sau mai multe informații cu 

privire la modul în care se face decontarea transportului în cadrul proiectelor. În acest 
moment, fiecare beneficiar face acest lucru după experiența proprie, dar în cazul unor situații 
Agenția spune că nu a fost bine întocmită contabilitatea decontării transportului. Ar fi utile 
câteva studii de caz și ca Agenția să se implice atunci când o organizație parteneră nu 
transmite documentele de transport la timp, prin întocmirea unei solicitări către aceștia.  
 MobilityTool - Așa nu! Mai ales în primi doi ani de la lansare. Această platformă nu a fost gata 
la momentul lansării, iar fiecare beneficiar a descoperit ce face pe cont propriu. Nici membrii 
din cadrul Agenției nu știau să opereze pe această platformă. Lansarea acestei platforme 
trebuia amânată până când era corect și complet întocmită și exista personal autorizat care să 
știe să opereaze cu aceasta. Am spus acest lucru pentru că nici până în acest moment nu se 
face o diferențiere între bugetul aprobat și bugetul ajustat. Cred că un accent important ar 
trebui să se pună pe bugetul ajustat și să se poată explica acesta, mai ales că este și bugetul 
plătit de Agenție la finalul proiectului. Nu la grămadă (cheltuieli cu activități + cheltuieli cu 
transport). Nu în ultim rând formularele de raport final nu preiau acest buget la toate capitolele, 
lucru care a adus la sancționarea unor beneficiari pe nedrept, deoarece angajații care 
verificau raportele nu aveau cum și nu vroiau să țină cont de acest buget. Pentru a fi mai clar o 
să vă ofer un exemplu. Într-un proiect avem un grup de participanți al căror buget de transport 
aprobat este de 850 euro. După centralizarea sumei decontăm doar 680 euro, pentru că atât 
au cheltuit. În formularul de raport, la secțiunea transport apare doar bugetul aprobat de 850 
euro, iar la bugetul ajustat apare 0 în dreptul acestui partener, diferența de 120 euro găsindu-
se doar la bugetul final ajustat împreună cu alte sume ajustate. La un control al Agenției, se va 
spune că trebuie să plătim 120 euro, deoarece am cerut 850 euro (că doar așa apare în 
raport) neștiind din ce este format bugetul ajustat (pentru că nu poate fi explicat) fiind și buget 
care este plătit la finalul proiectului. Am încercat să explic cât mai clar. Sper să se înțeleagă 
această problemă și să se rezolve. 

• Mobility tool ar trebui explicat mai în detaliu. 
• Mobility Tool perfecționat, sunt momente când cade iar informația se șterge integral chiar dacă 

ai lucrat 2 ore. De aceea este eficient să lucrezi pe calculator informația iar apoi să o transcri 
pe platformă. Oricum din 2014 în 2016 se vede totuși o evolutie a acestei platforme. 

• Ni se cer prea multe documente. Colegii de curs din alte țări nu aveau atâtea documente de 
completat ca noi. Erau și mult mai relaxați din acest punct de vedere. 

• Nu avem o claritate în legătură cu transferul orelor de formare în credite transferabile. Cum 
reușim să transformăm în credite. 

• Nu explicitează suficient cum se îmbină fiscalitatea românească cu cea europeană în cadrul 
proiectelor. 

• Nu știm dacă lucrurile au fost bine făcute în proiectele încheiate pentru că personalul 
dumneavoastră nu știa nici el ce să ne spună. Când era vorba de bani, răspunsurile erau 
evazive și doar telefonice, pentru a nu rămâne ceva scris. Asta nu este corect, pentru că la 
controale se va spune că am fost consiliați.  



 207 

• O simplificare a metodologiei de derulare a proiectelor, prea multă birocrație care 
descurajează inițiativele valoroase. 

• Organizarea unor activități de formare/informare cu privire la KA3 și la celelalte inițiative 
Erasmus + ( "centralizate"), chiar dacă nu sunt gestionate de AN și invitarea tuturor celor 
interesați la activitățile de valorizare a rezultatelor proiectelor (pe cheltuiala proprie). 

• Organizarea unor întâlniri pentru discutarea riscurilor ce pot să apară în implementarea 
proiectelor, întâlniri pentru discutarea lecțiilor învățate și diseminarea bunelor practici. 

• Pe lângă sesiunea de informare imediat după aprobarea contractului aș mai vedea necesare 
minim două conferințe telefonice, cu echipa de proiect, una înainte de mobilități și una după, 
pentru a clarifica diverse aspecte referitoare la pașii de urmat și la eventualele dificultăți. 
Planificate în cadru organizat, ar ajuta și participanții la proiecte și ar fi mai puțin 
consumatoare de timp și pentru reprezentanții ANPCDEFP.  

• Pentru cei aflați la primul proiect sunt multe necunoscute. Ar fi bine să existe un ghid al 
începătorului cu absolut toate documentele care trebuiesc întocmite în fiecare faza a 
proiectului (proceduri, planuri, decizii, procese verbale...). De exemplu dosarul de selecție 
trebuie să conțină: procedura, anunț, decizie echipă,.....Pentru costuri excepționale trebuie să 
existe dovezile....Ar fi foarte util. 

• Poate ar fi utile întâlniri de informare și consiliere în domeniul managementului de proiect 
realizate pentru evaluarea diferitelor stagii de implementare ale proiectelor. 

• Poate niște exemple mai concludente atunci când avem nevoie. 
• Poate să existe o secțiune FAQ detaliată pe tipuri de proiecte și/sau pe categorii de costuri. 

Astfel am afla despre situații ce ar fi putut fi omise pe durata implementării și merită atenție. 
• Poate, dacă este posibil, asistența tehnică cu privire la scrierea proiectului să fie dată și prin 

telefon și nu doar scris. 
• Prea multe hârtii de completat, chestionare fără sens, neconcordante cu instituția din străinătate. 
• Procedură greoaie. 
• Propabil că o exprimare mai apropiată de viața cotidiană (mai ales în domeniul financiar și 

legislativ) ar ajuta în mai mare măsură. 
• Puneți mai multe informații concrete privind gestionarea proiectelor din punct de vedere 

financiar.  Personal, am refuzat să coordonez astfel de proiecte din cauza părții financiare. Nu 
mi se pare corect că pentru a afla anumite informații să apelez la colegii care au mai 
implementat proiecte din țară sau din județ. Ei fie ne informează incorect intenționat, fie refuză 
să comunice respectivele aspecte. Iar agenția, oferă niște informații incomplete...de parcă toți 
am fi terminat științele sociale și am avea diplomă de contabili. Serviciile de contabilitate ale 
școlilor au și așa mult de lucru ca să mai stea să ne învețe și pe noi cum se gestionează 
corect banii și mai ales ce documente avem nevoie. Personal, în cazul cursurilor de formare, 
vechea finanțare pe Comenius sau Grundtvig mobilități individuale, era mai clară pentru că tu 
primeai banii, tu îi cheltuiai, tu răspundeai. Acum, intervine directorul, contabilul, uneori și 
secretarul....și fiecare își vrea partea. Am scris și câștigat un astfel de proiect în primul an de 
Erasmus+ și am rămas cu un gust extrem de amar!!! Descurajant! 

• Răspunsurile primite sunt superficiale, iar când se cer detalii acestea nu sunt furnizate. Deci: așa Nu. 
• Răspunsurile la întrebări sunt în general citate din Ghidul ERASMUS. Și noi citim Ghidul dar uneori 

formulările din ghid nu ne dau de înțeles clar ce putem face sau nu într-o anumită situatie. 
Reprezentanții Agenției ar trebuie să ne ”traducă” formulările din ghid nu să le repete întocmai.  

• Să se pună la dispoziție modele de documente care trebuie completate pe parcursul derulării 
proiectelor. 

• Să se elaboreze un set minim de proceduri și instrumente de lucru care să ajute la implementarea 
cu ușurință și mai ales la managementul financiar al proiectului. Exemplele de bune practici, mai 
ales în ceea ce privește documentele (un opis al documentelor necesare la portofoliul proiectului) 
să fie disponibile tuturor celor care derulează proiecte. Să se evite excesul de documente și dovezi 
justificative inutile care îngreunează cel mai ades buna desfășurare. 

• Schimbarea partenerului într-un proiect, care nu își face treaba și duce în jos obiectivele 
proiectului, trebuie să se poată face la timp, și după aprobarea proiectului. Inexistența unei 
platforme de organizații active cu PIC cu nume contact, domeniu, email, etc. pentru a alege 
parteneri mai bine decât de pe grupuri de facebook, apartenente la rețele etc. Nevoia de 
aprobări care durează până se fac cu atâtea detalii și atașamente și perioada mare de 
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răspuns a aprobării sau completări și pentru cele mai mici schimbări, care uneori duc în 
cascadă la întârzierea sau renunțarea venirii unui participant.  

• Scurtarea timpului de emitere și trimitere de către Agenție a contractelor către noi, beneficiarii. 
• Sunt organizate destul de puține întâlniri de lucru într-un an școlar. 
• Suntem nevoiți să facem foarte multă hârțogărie. Uneori interesul pentru calitatea proiectului 

este sub cel pentru calitatea dosarului. 
• Terminologia de specialitate din cadrul proiectelor nu este foarte accesibilă. In consecință, o 

"traducere" a acesteia, sau utilizarea unui limbaj echivalent din registrul comun al limbii ar fi binevenit.  
• Vă rugăm update în timp util cu privire la modificările efectuate pentru raportare. Mulțumim mult! 
• Vizită în școli înainte de implementarea unui proiect. 
• Ar trebui să aibă un departament care evaluează șansele de succes al proiectelor depuse de 

mai multe ori. Să aibă recomandări succinte, concrete. 
• Coordonatorii la nivelul instituției să fie fair-play și să promoveze egalitatea! 
• O listă de discuții de tipul "grundtvigers" care să fie folosită doar pentru informare, nu și pentru 

diseminarea de rezultate cred că ar fi foarte utilă. 
• Modele de proiect aprobat, fie și din alte țări!! !!!!!!!!! 
• Am dori o aliniere între agențiile naționale. Lucrând în diferite proiecte cu agenții din diverse 

țări, se constată o diferență foarte mare în modalitatea de lucru cu beneficiarul și cerințele 
solicitate. Iar Agenția Națională din România este considerată una dintre cele mai aspre, fără 
justificare. 

• AN nu cercetează felul în care banii sunt cheltuiți, în special în proiectele EVS. Am scris un e-
mail la coordonatorul de proiect de la AN, despre felul în care Asociația cu care colaborăm 
pentru cursurile de limba română, nu îmi plătea salariul și îmi tăia din ore sub diverse pretexte, 
iar răspunsul venit din partea AN a fost dezamăgitor. Nici când se denunță asemenea nereguli 
nu se iau măsuri și este vorba de bani publici! 

• În anul 2016 colaborarea cu dvs nu a mai fost atât de eficientă ca în 2015. Doresc să 
colaborez cu dvs pe tot parcursul vieții pentru a mă dezvolta personal și pentru a aduce 
îmbunătățiri carierei mele didactice cu impact direct asupra elevilor, viitorul nostru, concret. 

• Inițierea unor sesiuni de diseminare a exemplelor de bune practici la care să aibă acces 
reprezentanți ai unităților de învățământ. 

Informare, Comunicarea cu beneficiarii și Promptitudinea personalului ANPCDEFP 

• Organizarea mai multor sesiuni de informare și formare.  
• Transmiterea feed-back-ului și a altor documente într-un timp mai scurt, util pentru 

implementarea/ aplicarea unui proiect. 
• Anunțurile de ultimă oră, noutățile să fie trimise și prin newsletters pe mail pentru o mai 

eficientă informare. La nivel județean să fie organizate workshop-uri deschise tuturor 
instituțiilor doritoare, centrate pe lucrul direct în aplicație, eventual în perioada octombrie-
ianuarie, fără necesitatea de a mai completa formulare de înscriere (La nivelul ISJ există 
inspector responsabil cu proiectele europene care ar putea stabili un calendar cu astfel de 
activități săptămânale sau bilunare). 

• Aș dori informații mai clare referitoare la alcătuirea portofoliului proiectului.  
• Coerența comunicării - 1 site sau 2 site-uri structurate similar. Mai multă formare online - am 

participat de curând la un MOOC organizat de SALTO, nu a fost perfect, dar destul de bun.  
Stimularea comunității de practică și a schimburilor între proiecte - buletinul periodic sau 
bibliotecă de proiecte/produse intelectuale  ar fi utile (părerea mea). 

• Accesibilizarea informațiilor. 
• Accesul mai facil la informaţii pentru marea masă a cadrelor didactice. 
• Aceste proiecte par inaccesibile prin limbajul care se folosește în materialele informative. Doar 

se crede că aceste proiecte încurajează coeziunea grupului, de fapt echipele de proiect sunt 
formate așa cum spun directorii, directorii sunt numiți politic și așa mai departe. Sunt foarte 
puțini profesori dintr-o școală care beneficiază de mobilități raportat la numărul lor total. 
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• Am participat la cursurile de informare organizate de ANPCDEFP pentru depunerea proiectelor 
in 2016. Multe informații necesare au fost prezentate superficial sau nu au fost atinse. In timpul 
scrierii proiectelor, căci am depus proiecte KA1 și KA2 în 2014, 2015, 2016, m-am confruntat cu 
cerințe pe care le-am înțeles din Ghid doar, iar atunci când am urmat indicațiile feedback-ului 
primit de la agenție în anul anterior, evaluatorii noilor proiecte nu au avut aceleași păreri ca cei 
anteriori. Apoi, am observat clar că sunt preferați anumiți/anumite persoane și organizații, 
urmărind numele celor selectați pentru a participa la cursuri pentru tineret, de exemplu.( dar și un 
alt exemplu pentru educația școlară: într-o mică localitate sunt acceptate în 2016 cinci proiecte 
KA1 si KA2! Care este impactul unui număr atât de mare de proiecte raportate la un număr mic 
de elevi, localitatea fiind și ea destul de mică!? Oricât de bine ar fi fost scrise acele proiecte, oare 
nu există și niște criterii de bună folosire a fondurilor europene, pentru ca și alte colective de 
elevi să poată beneficia de aceste programe de pregătire?). In altă ordine, deși mi-au făcut inițial 
o bună impresie unii dintre formatorii cu care am lucrat la cursuri, în timp, am observat chiar și la 
aceștia un dispreț față de persoanele de o anumită vârstă (eu am 56 de ani și ca mine la cursuri 
au fost mai mulți cursanți de vârste asemănătoare), care se străduie degeaba să ofere programe 
de pregătire elevilor și colegilor profesori din organizațiile lor. Gustul amar al  interacțiunii cu 
agenția mă face să renunț la a mai depune acest fel de proiecte pentru care am muncit mult în 
fiecare an, pentru care am irosit multe zile din timpul meu liber participând la cursurile agenției și 
care nu au condus la nimic. Menționez că punctajele obținute de proiectele pe care le-am depus 
au fost de fiecare dată ușor sub cele necesare pentru a fi aprobate, așadar nu pot spune că nu 
am înțeles cerințele.  

• Anunțarea din timp a depunerii proiectelor și informare mai detaliată. 
• Anunțarea perioadelor și locațiilor sesiunilor de formare ar putea fi îmbunătățită.............. 
• Ar fi benefice mai multe sesiuni practice de informare (în județe)  referitoare la oportunitățile pe 

care Erasmus+ le oferă.  
• Ar fi bine dacă ar exista un forum în care să schimbăm idei cu alți participanți la programe și 

să primim informații, consultări. 
• Ar fi foarte utile sesiuni de informare organizate de agenție cu contabilii unităților de 

învățământ care au câștigat granturi. 
• Ar fi utile mai multe sesiuni de informare . 
• În calitate de coordonator de proiect mi-ar fi plăcut să existe mai multe sesiuni de informare 

(ex. folosirea Mobility Tool). 
• Comunicați foarte puțin (cel puțin asta resimt eu) în afara comunității E+. In mod cert, la nivelul 

fiecărei țări care are AN pentru E+, s-a format o anumită comunitate de organizații și instituții + 
tineri interesați în mod activ de tot ceea ce cuprinde acest program minunat. Desigur, nu cunosc 
foarte în detaliu activitatea voastră, dar nu am auzit o implicare bogată în alte zone educaționale, 
spre exemplu cele finanțate de Ministerul Educației în mediul rural. Desigur, există alte axe de 
finanțare și structura de intervenție este semnificativ diferită. Dacă mă înșel, îmi cer scuze, dar cred 
că se poate face o mai bună comunicare în spațiul public. Mult succes în continuare! 

• Cred că programul Erasmus plus este foarte obtuz și birocratizat, sunt prea multe cerințe 
pentru că o instituție/persoană să poată accesa acest program.  

• Deși am primit de fiecare dată răspuns rapid la neclarități, au existat momente în care acestea 
erau vagi/incomplete. Am avut de câteva ori impresia că întrebarea nu este tratată cu 
suficientă atenție. 

• E nevoie de sesiuni mai lungi, cu participanți mai puțini. 
• Este necesară introducerea de criterii și standarde pentru evitarea situațiilor arbitrare cu risc 

de prejudiciere a relației AN-beneficiar. 
• In spiritul unei mai bune colaborări, organizarea mai multor workshop-uri în baza solicitărilor ar 

simplifica mult operațiunea de elaborare și implementare. Sau poate e suficient să 
îmbunătățim comunicarea referitoare la organizarea acestora. 

• Incercați să trimiteți email de informare rezultate, evaluați în timp mai scurt și trimiteți 
detalierea evaluării prin email. 

• Limbaj explicit în cadrul ghidurilor. 
• Mai multă informare prin sesiuni față în față. 
• Mai multă informare și transparență! 
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• Mai multă transparență și feedbackul care se acordă la proiecte nu este deloc de ajutor. Ce se 
întâmplă cu proiectele de pe lista de rezervă?? Mi se pare frustrant să fi pe lista de rezervă, ar 
trebui la următorul call să intre la finanțare automat. 

• Mai multe activități de informare directă, seminarii, simulări de scriere de proiecte. 
• Mai multe sesiuni de informare și întâlniri directe cu beneficiarii. 
• Materialele de informare nu sunt foarte clare. 
• Mi s-a întâmplat să primesc informații contrastante de la persoane care ocupau aceeași 

funcție în ANPCDEFP referitor la unul și același subiect. Am constatat astfel că nu pot avea 
încredere totală în recomandările primite. De asemenea, aș dori o mai mare centrare pe 
soluții, deschidere către consiliere în problemele apărute, găsirea de rezolvări variate.   

• Nu este afișat pe site modelul pentru certificatul de mobilitate Europass, deasemenea 
instrucțiunile de completare a acestuia. 

• Nu este cazul, poate mai multă informație tipărită, broșuri, afișe, etc 
• Nu este cazul. Mi-aș dori totuși mai multă reclamă din partea agenției pentru acest program 

Erasmus. Percepția generală față de el este destul de vagă, așa încât avem dificultăți în a 
recruta oameni pentru mobilități. 

• O mai bună informare asupra programelor. 
• O mai bună transparență a documentelor necesare aplicării. 
• O mai mare promovare a programului prin diverse materiale informative, atât în mediul on-line, 

cât și în mediul cotidian (pliante, broșuri, afișe în școli, instituții). Cred că ar fi oportună și o 
promovare în media (reclama TV, radio).  

• Pentru o bună gestionare a timpului, ar fi util și benefic ca reuniunile de informare pentru 
proiectele de mobilitate KA1 VET să se desfășoare diferențiat, pentru beneficiarii care au mai 
derulat astfel proiecte și pentru beneficiarii noi. Beneficiarii cu experiență se plictisesc de 
multe ori, auzind lucruri deja cunoscute. Ar fi mai eficient ca aceștia să participe doar la 
sesiuni de întrebări/ răspunsuri punctuale. 

• Poate ar fi important ca responsabilul de proiect să se întâlnească față în față cu beneficiarul 
proiectului. Acest lucru cred că ajută foarte mult la înlăturarea superstițiilor și îmbunătățește 
comunicarea. Cred că este important să se păstreze permanent o comunicare telefonică între 
responsabil și beneficiarul de informare: cum merge proiectul? ce ați mai făcut? cum stați cu 
documentele? 

• Poate câte un seminar și la mijlocul anului școlar pentru lămurirea mai multor probleme 
apărute în derularea proiectelor. 

• Promptitudine în a răspunde la emailuri, telefon. 
• Publicarea unor ghiduri de bună practică cu exemple concrete și detaliate, documentele și 

ghidurile existente nefiind suficiente și cuprinzătoare. 
• Publicarea unor modele de proiecte de succes exact pe formularul de aplicației pentru a 

compara ceea ce am greșit și mai trebuie lucrat la propriul proiect. 
• Publicarea/postarea târzie a ghidului programului în limba română, după 1 ianuarie.  
• Răspuns tardiv la unele întrebări în scris pe mail. 
• Răspunsurile la întrebări sunt generale. Extrem de stricți la unele criterii, proiectul e virtual. 

Realitatea, intervalul de timp, experiența păstrează ideea, forma, nu atâtea amănunte în 
avans. Plecăm de la prezumția de nevinovăție. Am lucrat 12 ore pe zi. Documentarea, 
domeniul nou, conceperea, scrierea, contactul cu furnizorii sau partenerii, discuții cu colegii, 
managerii. Echipa e demobilizată pentru că activitatea de voluntariat oferă satisfacții tardive. 
In 2016 am abandonat datorită implicațiilor financiare. Coordonatorul duce greul, cel puțin 
până acum. Forma finală a aplicației e mereu perfectibilă. 

• Se necesită mai multe ședințe de informare privitoare la implementarea proiectelor Erasmus +. 
• Sesiunea de informare din octombrie 2016 a fost mult prea săracă în informații din punct de 

vedere al unui cadru didactic care urma să se implice pentru prima dată într-o muncă 
complexă, cu aspecte variate, atât din punct de vedere al conținutului cât și formal. 
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• Simplificarea limbajului. Corectitudinea evaluării proiectelor. Am participat la o prezentare în luna 
decembrie. Prezentările erau făcute de două colege din mediul rural. Și ambele aveau câte trei 
proiecte în derulare. Și se lăudau că abia așteaptă să mai ia câte o oră la școlile din satele vecine 
să poată depune noi proiecte. Ne-am obișnuit să fim plecate, spuneau. Vouă, cei de la oraș, nu vi 
se scad puncte, ni se dau nouă în plus. Nu m-am simțit niciodată mai discriminat. 

• Sugestie: mai multe sesiuni de informare în provincie. 
• Sugestie: Organizarea de seminarii de promovare a programelor Erasmus în cadrul 

Universităților cu posibilitatea de a dialoga pe marginea formularului de aplicație. 
• Uneori nu primim mesajele via email. 

Procesul de  selecție  

• Evaluarea proiectelor  este prea  exigentă pentru proiectele de tineret în comparație cu alte 
agenții naționale din Europa. La fel și birocrația  este cu mult mai mare decât în alte agenții 
Europene. 

• Evaluatorii ar fi bine să fie mai realiști și mai "omenoși", căci avem impresia că persoana care 
scrie un proiect SEV (ex) trebuie să fie: lingvist, pedagog, psiholog, etc. Nu este cam 
exagerat?  

• Am scris un proiect de mobilitate TVET în anul 2014, am acumulat 60 de puncte, am cerut 
feedback dar nu am primit. 

• Cred că este nevoie și poate fi benefic să modificați modul și criteriile de recrutare a 
evaluatorilor. Nu ar strica nici câteva sesiuni de formare în plus pentru aceștia. 

• Evaluările proiectelor - diferențe prea mari de punctaj de la o rundă la alta pentru același 
proiect, diferențe de opinii. Multe dintre evaluări cred că sunt copy-paste, deorece ce se 
menționează ca punct slab este trecut și ca punct tare, în alte evaluări apar la puncte slabe 
informații ce se regăsesc în aplicații. 

• Transparența: Nu știm cine sunt evaluatorii, interni sau externi? Câtă influență are AN asupra 
evaluărilor? De ce nu se poate face contestație pe conținut? 

• În procesul de evaluare a proiectelor echipele de evaluatori trebuie să fie echilibrate și 
echidistante. 

• Evaluarea unui proiect care a fost respins pe motiv de "punctaj insuficient" să fie trimisă prin 
mail mai repede, pentru a oferi posibilitatea îmbunătățirii și redepunerii candidaturii la termenul 
următor. 

• Comisia de evaluare este ultra subiectivă și lipsită de instrumente verificabile în evaluare.  
Fondurile programului sunt arhi-insuficiente, raportate la numărul de cereri depuse. Punctul 1-
2 transformă proiectele aprobate în minciuni, întrucât nu există posibilitate reală de 
implementare a obiectivelor de proiect, care sunt mult exagerate față de posibilitățile reale ale 
aplicantului, raportat la resursele primite, ceea ce generează rapoarte de activitate 
mincinoase, lucru care este din nefericire foarte frecvent, prin supralicitarea rezultatelor de 
proiect, inexistente, dar argumentate doar subiectiv. Ținând cont de cele expuse mai sus, nu 
cred că aglomerația de proiecte pe apel de finanțare generează competitivitate, ci dimpotrivă, 
crează un mecanism de educație negativă, nefolositoare pentru tineri, pe care îi învață cum să 
exagereze niște obiective și să contrafacă niște rezultate, pentru că datorită numărului de 
aplicații nu au de ales decât să exagereze, iar din resursele de proiect oricum nu au cum să 
atingă un set de obiective supralicitate. 

• Feedback-uri clare și specifice la proiectele Erasmus+ depuse, din partea evaluatorilor.  
• Am aplicat în 2015 pentru 2016 și nu am primit nimic, nici de ce și nici ce greșeli au fost 

depunctate. Era corect să știm și noi ce am scris bun și ce rău ...... 
• Am fi dorit feed-back de la evaluatori și în situația în care nu ni s-a aprobat proiectul pe motiv 

că fondurile erau insuficiente. 
• Multe dintre evaluările proiectelor conțin încălcări flagrante ale prevederilor Erasmus+, sunt 

făcute neprofesionist și inconsistente (ex. același proiect ia punctaje semnificativ diferite la 2 
sesiuni de evaluări, modificările făcute la recomandarea unuia dintre evaluatori sunt 
considerate inoportune de următorul etc.). 



 212 

• Considerăm că evaluatorii trebuie să provină din rândurile profesorilor, dacă sunt proiecte 
referitoare la educația scolară  ... nu ONG sau alte instituții.  Am înțeles că sunt situații în care 
evaluatorii proveniți din instituții foarte diferite (din afara învățământului), nu cunosc 
terminologia, de aceia se spune că în proiecte să fie folosit un limbaj foarte simplu etc. 

• Cred că Agenția are datoria de a furniza un feedback foarte clar în ceea ce privește modul în 
care a fost evaluat proiectul astfel încât echipa care lucrează la proiect să înțeleagă care au 
fost punctele slabe și astfel să poată să scrie, pe viitor, o aplicație care să ia un punctaj 
superior. 

• Credem că ar trebui să dați șanse și asociațiilor din județe care nu accesează fondurile 
agenției.... nu avem cum progresa dacă mereu suntem respinși și NIMENI nu ne explică 
PUNCTUAL cum trebuie formulată cererea de finanțare. Credem deci că ar trebui ca 
evaluatorii să ne exemplifice efectiv pe ideea proiectului nostru cum trebuia formulată cererea. 
De asemenea feedback-ul de după respingerea aplicației ar trebui să existe pentru ca 
momentan pentru cea respinsă în octombrie nu am primit încă feedback, iar acesta ar trebui 
să fie la fel, PUNCTUAL pe TOT ce a fost greșit în cerere! Și repetăm, dați șanse și 
organizațiilor care nu au primit încă finanțare din județe cu experiență redusă. 

• Criteriile de evaluare sunt subiective. 
• Dacă este respinsă cererea de proiect ERASMUS atunci ar trebui ca aplicantul să primească 

în scris, fie prin poștă, fie pe mail cauza respingerii cererii, cu specificarea detaliată la fiecare 
punct în parte. 

• Durata destul de mare de la depunerea proiectului și afișarea rezultatelor care de multe ori 
împiedică depunerea dosarului la termenul imediat următor. 

• Evaluare, Evaluatori, Feedback evaluare, Evaluare! Evaluatori! 
• Evaluarea ar trebui explicată mai mult. 
• Evaluarea mai rapidă a proiectelor. 
• Evaluarea subiectivă a proiectelor. In 2015 proiectul meu KA2 a primit 72p la evaluare, iar în 

2016, același proiect rescris în concordanță cu feedback-ul primit de la AN, a avut 57p!! 
• Evaluări obiective, cu mai puține afirmații contradictorii. Exprimări mai puțin incisive din partea 

evaluatorilor. Menținerea liniei de evaluare de la o rundă la alta, fără a mai exista diferențe de 
20-27 puncte între evaluările/runda - în cazul unor proiecte ce au suportat îmbunătățiri. 

• Evaluatorii de proiecte. 
• In acest moment, am niște întrebări legate de experiența și calitatea evalutorilor de proiecte - 

din ce înțeleg, selectați din afara Agenției. Poate o formare profesională mai intensă, care să 
și echilibreze nivelul de înțelegere al evaluatorilor ar fi de dorit. Cred că procesul de evaluare a 
proiectelor ar putea fi mai constructiv, de exemplu să includă și o formă de comunicare 
verbală (fie ea și online) - un fel de "interviu" video, online, în care conținutul proiectului să 
poată fi clarificat și explicat și verbal. Cred că asta ar aduce o plus-valoare în evaluarea 
proiectelor. 

• In cazul respingerii unor candidaturi, aș dori ca instituția aplicantă să primească mai multe 
justificări, eventual punctaje defalcate și explicațiile aferente. 

• Am vrea să ne întâlnim și cu evaluatorii Agenției Naționale care să ne explice unde am greșit 
în candidatură. Am fost la o întâlnire cu personalul Agenției dar nu am aflat informații 
relevante. 

• Mai multă transparență asupra modului de evaluare a candidaturilor.  
• Mi se pare că evaluarea proiectelor este cam subiectivă și nu este realizată tot timpul de 

persoane care chiar au experiență în astfel de proiecte, mai degrabă persoane care au avut 
contact cu diverse proiecte europene, dar nu cele de tineret. În plus mi se pare că același 
proiect depus în termene diferite a obținut întâi un punctaj mai mare, ca mai apoi să scadă, 
după ce s-au  adus îmbunătățiri în concordanță cu ghidul și recomandările. 

• Modul de evaluare al proiectelor cere o întâlnire cu experții pentru a lămuri anumite aspecte 
pe care aceștia le revendică în mod variabil în notificări. 

• Neclarități în ce privește evaluarea proiectelor. 
• NU am ceva negativ de spus despre agenție ci mai degrabă despre modul destul de greoi de 

obținere a acestor finanțări. Prea multe chichițe, prea multe cerințe parcă nu se dorește 
obținerea cât mai multor finanțări. In alte țări nu este atât de greu să obții o finanțare. Noi, ca 
deobicei, complicăm totul. Vă mulțumesc. Succes! 
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• Nu am primit un feedback în urma evaluării proiectului.  
• Nu lăsați evaluatorii independenți să interfere la evaluarea proiectelor, cu planificarea și 

asumarea activităților din cadrul proiectului evaluat și mai ales nu-i lăsați să taie gratuit din timpul 
de implementare a proiectului sau din bugetul solicitat sugerând implementarea proiectelor "în 
condiții de avarie". Avem în implementare un proiect strategic în care am construit un plan de 
activități, cu rezultate aferente pe trei ani. Proiectul a fost aprobat dar redus ca timp de 
implementare la doi ani cu precizarea expresă a evaluatorului că trebuie să se respecte nivelul 
de calitate și cantitatea produselor finale asumate. Acest lucru a determinat un partener cheie să 
renunțe la proiect încărcând coordonatorul cu sarcinile acestuia, a determinat un partener care a 
rămas să anunțe la mijlocul perioadei de implementare că nu va reuși să se achite de sarcini din 
cauza termenelor foarte strânse, încărcând din nou coordonatorul care a preluat 1/3 din sarcinile 
acelui partener pentru a asigura completitudinea produselor finale. Nu se poate redacta o carte, 
un software și crea o bază de date experimentală (așa cum fuseseră asumate inițial) într-un an și 
jumatate. Traducerea unui manual experimental de 450-500 pagini, realizat în cadrul 
parteneriatului în limba engleză, nu se poate face nici în bugetul de timp alocat și munca 
obositoare a traducerilor unor texte științifice nu poate fi acoperită în 5 zile de lucru așa cum 
reiese din buget. 

• Nu știu dacă evaluatorii au competențe pe toate ariile și dacă sunt criteriile de evaluare pe 
domenii diferite. 

• Nu sunt de acord ca unii dintre candidați să nu primească un feedback după respingerea 
candidaturii, în care să se traseze și câteva indicații clare. 

• O evaluare care să țină cont de specificul fiecărei teme, nu doar de indicatori generali. 
• O problemă foarte mare constă în evaluarea proiectelor care se bazează mult prea mult pe 

scriptologie, cum e în general în România și nu pe date și fapte dovedite. Dacă cineva scrie foarte 
bine proiectul, dar fără bază în realitate primește punctaj mare, iar dacă cineva scrie mai puțin bine, 
dar proiectul demonstrează că este un proiect bun bazat pe realitate este depunctat. 

• Posibilitatea de a depune proiecte scrise de angajați/traineri ai ANPCDEFP (verificarea 
membrilor asociațiilor care depun proiecte pentru a se evita conflictul de interese!!!!!!). 
Transparența redusă în evaluarea proiectelor și depunerea contestațiilor - a se analiza 
implementarea unei noi proceduri. Calitatea evaluatorilor redusă în cazul proiectelor de 
educație non-formală (aceleași poiecte depuse la Bruxelles au punctaje peste 80 pct, în timp 
ce la Agenția Națională se obțin chiar și sub 60 pct - undeva ceva este complet greșit în 
procesul de evaluare sau în România sau la Bruxelles. Poate competiția este mai mare în 
România, însă acesta nu este un criteriu de performanță în stabilirea punctajelor...) 

• Poate mai multă transparență în punctarea aplicațiilor. 
• Probabil o mai mare echitate în evaluarea proiectelor dar aceasta ține de subiectivitatea 

evaluatorilor și nu de agenție. 
• Procesul de evaluare al aplicațiilor. 
• Răspunsul referitor la evaluarea proiectului nu l-am primit nici acum, deși am telefonat. 

Probleme în comunicare. 
• Recomandare fie pentru a instrui evaluatorii să fie mai atenți /mai puțin stupizi (să nu mai 

evalueze "la oha" sau să citească PE BUNE proiectul), fie pentru a găsi unii adevărați! 
 N-ar fi rău ca evaluatorii să fi lucrat în cel puțin 3 proiecte din domeniul evaluat, pentru ca să 
nu mai facă observații aiurea și să cunoască situațiile reale! In privința prioritaților VET ar 
trebui să se solicite și o estimare reală a pieței muncii, altfel se va ajunge la cheltuirea aiurea 
de bani cu rezultate spre zero, similar cu fostul POS-DRU. In privința "educației adulților" 
prioritățile se suprapun cu ceea ce ar trebui, de fapt, să facă școlile deci e păcat de banii 
cheltuiți pe un domeniu mai degrabă "guvernamental". Ar trebui ca prioritățile să acopere o arie 
mai largă de competențe! Prioritatea 1 în domeniul EA va duce clar și automat la intervenția 
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/selectarea de către autorități a unor parteneri/promotori conform unor "agende" ascunse 
politice și va descuraja acțiunile unor instituții independente din acest punct de vedere!  Există 
un sistem de prevenire a conflictului de interese de genul: "a se evita ca evaluatorii să fi avut 
vreo legătură cu rețeaua de formatori", astfel încât să NU fie tentați a acorda punctaj mai mic 
celor care nu au participat la cursurile de formare (adică nu au adus avantaje materiale 
formatorilor)? Ar trebui să existe o limitare, în Apelul Național, a finanțării de proiecte, 
specificată chiar în Apel (deci nu în timpul evaluării) a sumelor acordate fiecărui proiect, astfel 
încât să fie evitată situația în care câteva finanțări mari epuizează suma globală! In acest mod 
pot fi finanțate mai multe proiecte și se evită riscul ca un proiect finanțat cu o sumă foarte 
mare dar care nu a mers bine să însemne un eșec financiar major. Precizez că reducerea 
sumei ca efect al evaluării sau după aceasta este nocivă, pentru că forțează beneficiarul fie să 
desfășoare activitățile cu alt buget decât cel calculat, fie să refuze pur și simplu finanțarea sau 
să se chinuiască mai degrabă cu atragerea de fonduri suplimentare decât cu activitatile 
propriu-zise! O astfel de abordare exclude exact instituțiile care constituie unele priorități, 
adică în principal pe cele noi și pe cele din mediul rural. Sesiunile de informare/training 
referitoare la "scrierea de proiecte" ar trebui organizate în cât mai multe localități din țară (o 
distribuție geografică mai amănunțită) altfel devin prohibitive din punct de vedere al costurilor 
de transport, cazare, masă, exact pentru unele din categoriile prioritare (instituții noi sau/și din 
mediul rural). In anii următori ar trebui insistat la Comisie pentru "elasticizarea" regulii 
referitoare la "calculatorul de transport", deoarece localitățile care sunt izolate sunt excluse din 
cauza costurilor de transport crescute (de exemplu localitățile rurale din zona montană); ele 
sunt, de altfel, și cele cu probleme mai mari în general precum și în care capacitatea financiară 
a organizației aplicante este mai slabă. Ar trebui specificat de la începutul chestionarului că 
Agenția PREVINE (metoda de prevenție?) vizualizarea IP-ului celor care completează, pentru 
ca aceștia să nu fie ulterior tratați cu eventuală ranchiună în cazul în care răspunsurile nu 
convin! 

• Sincronizarea standardelor de evaluare ale evaluatorilor români cu evaluatorii din celelalte țări 
europene. Unele țări au evaluatori foarte îngăduitori (aș da ca exemplu Italia), pe când cei din 
România evaluează ,,la sânge" toate aplicațiile. Cum este posibil ca același proiect să fie 
evaluat cu aproape 90 de puncte în Italia, pentru ca, anul următor, să ia 60 de puncte în 
România? Desigur, proiectul a fost respins în ambele țări. 

• Un feedback pentru proiectul respins și dacă există loc de îmbunătățiri și dacă da, ce anume și 
dacă cineva din personal mă poate îndruma spre succesul proiectului. Mulțumesc!  

• Sugerez unitate de vederi în evaluarea proiectelor. 
• Mi-ar fi plăcut să știu ce anume nu am punctat bine în candidatură, unde să revin pentru a o 

îmbunătăți. 

Nivel de finanțare/Buget aprobat 

• Foarte multe idei și proiecte de calitate. Foarte puțini bani pentru finanțarea lor. 
• Mai multe proiecte aprobate. 
• Mai mulți bani pentru proiectele din România. 
• Banii. 
• Nu sunt aprobate toate proiectele. 
• Pentru România, la mobilitățile elevilor, este o limitare de 1 cadru didactic la un grup de 7 elevi 

în timp ce în alte state membre UE nu există o astfel de limitare. 
• Ar trebui mai multe investiții și importanță din partea MEN. 
• Finanțare insuficientă, birocrație mare, prea multe acte, timpul de rambursare a banilor prea 

mare!!!( 60 de zile - e chiar rușinos!), dacă ne gândim că un profesor își avansează suma de 
transport, care uneori e echivalentă cu salariul său pe o lună, iar apoi trebuie să aștepte atâta 
timp pentru a-i recupera, e chiar rușinos...Din această cauză nici nu mai particip la formări în 
afara țării, întrucât, aceste sume ar trebui avansate participantului, înainte de training, nu 
după, chiar dacă e vorba despre Youth training, sau tocmai de aceea! 
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Evenimente și cursuri organizate de către ANPCDEFP 

• AN să fie atentă la formatorii și trainerii seminariilor OAT, MTM  - când am vorbit cu voluntarii 
despre Certificatul Youthpass, voluntarii ne-au spus că și trainerii au considerat că acesta nu 
are nicio valoare.  

• Aș vrea să particip la cursuri organizate de dumneavoastră, pe teme  referitoare la elaborarea 
de proiecte europene, precum și pentru implementarea acestora. 

• Aceste cursuri referitoare la proiecte să fie mai dese. 
• Am participat la cursul DEOR organizat în 2016. Formatoarele nu au acordat timp și explicații 

suficiente pentru elaborarea planului de diseminare care ne este necesar. Aveam o variantă a 
planului de diseminare pentru proiectul pe care îl coordonez; am solicitat uneia dintre cele 
două formatoare părerea. Aceasta nu a vrut să-mi comenteze modificările pe care mi le 
recomandaseră colegii de curs, pentru că "nu a vrut să-și asume corectitudinea/ 
incorectitudinea recomandărilor sale". Doar mi-a spus că ar fi o prostie din partea mea să-mi 
schimb planul doar că așa mi-au spus colegii de curs. Aceeași formatoare ne-a cerut să-i 
trimitem planurile de diseminare elaborate de noi în urma cursului. Ne-a promis un feed-back, 
mai ales că majoritatea cursanților au plecat fără o imagine clară a planului pe care trebuia să-
l facă. N-am primit niciodată răspunsul promis și așteptat.  

• Am urmat cursuri unde nici profesorii nu ne puteau răspunde la întrebări concrete referitor 
proiect iar documentația suport pentru proiecte este neclară sau pe alocuri incompletă. 

• Aș dori doar să organizați mai multe sesiuni de training în București, anul viitor. Eu sunt din Ilfov și 
pot ajunge ușor în localitățile pe care le propuneți dumneavoastră. Sesiunile pot fi  pentru scriere 
de proiecte pentru toate secțiunile, iar formularul de înscriere să nu mai fie așa de stufos ca anul 
trecut. Eu am dorit să particip la unica sesiune organizată în București în această toamnă, însă m-a 
dezarmat fișa de înscriere, era la fel de stufoasă ca un proiect! Vă mulțumesc oricum pentru tot 
sprijinul acordat în perioada 2006-2009. A fost o perioadă cu adevărat fructuoasă pentru mine și 
școlile în care activez, deoarece am beneficiat de burse de formare continua 22C, de o vizită 
pregătitoare, de un seminar de contact  și de un proiect Comenius 1!   

• Aș dori mai multe cursuri de formare în acest domeniu și mai multă atenție acordată 
învățământului preșcolar. 

• Aș dori să fie organizate mai multe sesiuni de informare și cursuri de formare. 
• Atelierele de lucru se organizează prea târziu, rămâne un timp prea scurt pentru a completa 

formularul de aplicație care este destul de sofisticat în cerințe!!! 
• Cantitatea  de informații diseminată  a fost foarte mare, din 12 participanți, am mai rămas 6 care 

țineau pasul, 3 care păreau interesați. Cred că atelierele ar trebui să se desfășoare  pe niveluri de 
informare sau de interes. Informațiile au prea mare grad de generalitate, amănuntele care fac 
diferența nu le-am reținut. Deși ni s-a spus cum se identifică partenerii ofertanți de activități, nu am 
reușit să identific costul cursului oferit de aceștia. Una din condițiile eliberării unei diplome a fost 
parcurgerea unui chestionar, pe care din lipsă de timp și din cauza faptului că nu am văzut contul 
meu  sus în colt, nu l-am putut parcurge. Consider că cel puțin o adeverință se putea emite. De 
asemenea cred că depunerea unui proiect E+, eligibil, datorită  multelor amănunte, este 
restricționată poate intenționat. Pentru că nu am depus nici un formular de candidatură, nu știu 
care sunt relațiile cu reprezentanții acestei instituții. 

• Consider că toate cadrele didactice trebuie să aibă șansa de a participa la cursuri de formare 
privind scrierea de proiecte. Sunt școli din care, la fiecare rundă de formare, sunt selectate 
cadre didactice, așa cum sunt în special cele din mediul rural, care nu au șansa să participe la 
aceste cursuri. 

• Cursurile sunt foarte puține. Este de recomandat să primim pe mail grila de formare.  
• Dacă credeți că oamenii din sistem au înțeles cum se scrie un proiect și au aflat despre 

oportunitățile pe care le au, astfel că nu mai faceți cursuri de formare,...vă înșelați amarnic!!!! 
Habar nu aveți cât de puțin știu acei puțini care știu!!!  Cum se poate cere să te înscrii la un 
seminar de formare doar când tu să ai deja planul proiectului, baza, schița sau cum îi mai 
spuneți, când tu te înscrii în speranța că o să te lumineze seminarul respectiv despre  ce e 
vorba??? Poți să scrii un proiect când tu nu știi nimic despre acțiunea respectivă??? Nu de 
aceea te duci să te formeze/ informeze???? Dacă îmi răspundeți că trebuia să citesc înainte, 
atunci de ce se mai face seminarul???? De citit, am învățat să citim! Haideți și  ne explicați 
cum, ce, pentru cine, când, pas cu pas, că noi avem o altă meserie în care suntem 
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profesioniști, aceasta este o limbă nouă; nu mai considerați că nu avem altceva de făcut, ca și 
d-voastra, decât să citim toată ziua numai despre acest subiect! 

• Derularea și de alte cursuri legate de Erasmus+. 
• Dorința mea de a participa la cursuri de formare. In căutările mele pentru un nou proiect, cel 

mai mult m-au atras acele oferte de cursuri care permit perfecținarea în domeniul proiectelor 
Erasmus+. Este adevărat că am participat la câteva webinare on-line, dar mi-aș dori și 
participarea directă. 

• Pentru a încuraja scrierea de proiecte aș susține instituțiile aplicante, consider că trebuie să fie 
făcute mai multe întâlniri, stagii de formare/instruire și în alte orașe mari, astfel încât doritorii 
să-și poată trimite reprezentanți. 

• Muuult mai muuulte ateliere de lucru!!!!! Să putem lucra strict pe un formular de candidatură!  
• La întâlnirea de formare pentru semnare contract nu mai dorim să fim în comun cu cei care au 

în implementare proiecte de training, schimburi așa cum a fost ultima dată.  
• Mai multe ateliere cu formatori specializați. 
• Mai multe cursuri. 
• Mai multe cursuri pentru inițiere în scriere de proiecte pentru mobilitate pe acțiunea kA1 cu 

lucru concret pe formular; Aș dori să particip la un astfel de curs în care să putem scrie 
împreună un astfel de proiect, apoi să putem adapta pentru școala/domeniul pe care se 
pretează, eu aș fi foarte interesată pentru VET-profil pedagogic. 

• Mai multe formări cu cadrele didactice inclusiv în școli. Formări cu administratorii financiari. 
• Mai multe formări în teritoriu! 
• Mai multe seminarii în vederea informării asupra scrierii de proiecte E+ (noi personal am ajuns 

de la un proiect notat cu 30 de puncte la un proiect notat cu 85 - același proiect SEV regândit 
in termenii explicați în cadrul unui seminar). 

• Mai multe sesiuni de formare în teritoriu. 
• Mai multe sesiuni de instruire în domeniul scrierii de proiecte. 
• Mulți caută alte persoane pentru a edita un proiect. Este oare normal ? Nu este o 

discriminare? Ieșim în afară dar în țară nu suntem în stare să ne ajutăm unii pe ceilalți. Chiar și 
refuzul unui proiect este " indescifrabil".  De ce nu organizați ateliere de lucru ca fiecare să știe 
cum SE VREA acel proiect. Slăbuțe, incorect editate.....dar în final nu asta dorim ..să educăm, 
să ridicăm un nivel, să scoatem în afară oamenii din îngustime și să le dăm încredere?! Ce se  
vrea de fapt? Penalizăm, reducem șansele unora care ar avea nevoie să-și lărgească 
orizontul ... 

• Mulți factori de răspundere nu cunosc modalitățile de accesare a unor cursuri sau chiar dacă 
sunt foarte buni profesioniști la anumite niveluri de formare nu sunt cooptați și nici nu știu cum 
ar putea să-și valorifice experiența, necunoscând calea spre AN. 

• Necesitatea cursurilor de formare pentru scrierea, managementul și raportarea proiectelor. 
Informarea în termeni oficiali a instituțiilor implicate în proiecte și a factorilor locali de decizie 
asupra Legii Educației și a articolelor care țin de finanțarea plăților pentru suplinirea orelor în 
perioada mobilităților. 

• Nemulțumirea pe care o am ar fi legată de faptul că nu sunt programate la Arad cursuri sau 
seminarii pe diferite tematici.  

• Organizarea mai multor cursuri punctuale pentru scrierea candidaturilor (de ex. cursurile 
pentru proiectele necâștigătoare) și în regiunea de NE (Iași).  

• Poate mai multe cursuri de formare pentru cei ce doresc să aplice.  
• Poate nu ar fi rău să organizați seminarii și cursuri privind scrierea proiectelor europene în 

toate județele, fiindcă sunt mulți doritori și doar câțiva care știu. Dar acestea să nu fie pur 
teoretice, aceste date le putem afla, ci efectiv scrierea unui proiect de la cap la coadă.  

• Prea puține seminarii de formare și prea puțini participanți la astfel de seminare sau informare prin 
Internet și prea puțină transparență în accesarea fondurilor prin obținerea de proiecte de succes. 
Scăderea fondurilor aferente proiectelor și o rată de accesare mult prea mică în ultimii ani. 

• Rețelele de formatori locali nu și-au atins utilitatea și eficiența, prin modul în care s-a înțeles 
distribuirea informației de către aceștia. 

• Reuniunile de formare organizate de AN să aibă un caracter mai puțin teoretic și mai mult 
aplicativ. 

• Să vină formatorii să explice ghidurile și cum să completăm..din școală în școală! 
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• Seminarii de scriere E+ K2, care sunt mai complexe și, de preferat, organizate de agenție. 
• Vă rugăm să vă schimbați modul cum faceți formările la nivelul județelor, pentru că nu se scrie 

în ghid și experții care evaluează e posibil să aibă o interpretare subiectivă. 
• Am participat la o sesiune de formare ANPCDEFP și am rămas complet dezamăgit de 

atitudinea și mesajul transmis de formator, care se pare că avea o mare problemă cu 
PROFESORII și transmitea o stare negativă și descurajantă. De asemenea cu cât formatorul 
ne prezenta materialele, cu atât auditoriul era mai dezamăgit și descurajat în legătura cu 
Erasmus plus.  

• S-a organizat un curs de îmbunătățirea aplicațiilor dar nivelul participanților a fost foarte diferit 
și s-au reluat chestiuni foarte basic încât nu cred că scopul cursului a fost atins. 

• Este bună organizarea de cursuri în teritoriu, ar fi indicat să se încurajeze participarea și la 
întâlniri internaționale pentru a se cunoaște viitori parteneri. Se organizează dar sunt puține 
locuri, iar informațiile apar pe site prea târziu. 

Site-ul ANPCDEFP/Erasmus+ 

• Aspectul și ușurința utilizării site-ului Agenției. 
• Cât mai multe informații pe site. 
• Documentele aferente apelurilor să nu mai fie trecute fără termenul limită afișat pe pagina web. 
• In momentul în care se afișează rezultatele, măcar un link pentru a putea fi găsite mai ușor, 

chiar dacă nu sunt aprobate. 
• Informațiile de pe site. 
• O pagină web mai prietenoasă, o mai bună organizare a informației pentru optimizarea 

timpului pe pagină. 
• O mai bună organizare pe site a documentelor pentru fiecare rundă. 
• Actualizarea din timp a site-ului cu ghidul și termenele limită. 
• Site-ul e ușor învechit, iar navigarea este dificilă. Prioritățile programului/anuale/ naționale sunt 

greu de găsit.  
• Site-ul este haotic, și cel  al agenției și Erasmus. Un om care nu știe nimic despre aceste 

programe, nu ar ști de unde să înceapă. 
• Site-ul web al agenției conține toate informațiile necesare. Anumite componente ar putea fi 

simplificate și restructurate, iar site-urile anpcdefp.ro și erasmusplus.ro ar putea fi cumulate.  
• Site-ul web trebuie urgent modificat, fãcut mai prietenos cu utilizatorul și chiar și grafic, e loc 

de MULT mai bine. Noua versiune erasmusplus.ro merge greu, uneori deloc, contul personal 
se încarcã greu și e dificil de accesat, documentele utile și informațiile utile sunt împrãștiate 
peste tot, grafica e ba neutrã, ba neplãcutã, figurile impersonale - chiar dacã zâmbitoare, nu-s 
deloc cea mai fericitã soluție, iar problema cea mai mare e lipsa de funcționalitate și 
negândirea corectã a arborescenței, ceea ce îl face la fel de greu de accesat ca și Vrejul de 
Fasole pentru Jack, eroul poveștii... Ori poate labirintul o fi fost în intenția autorilor? 

• Website-ul agenției este mai puțin "user-friendly" decât vechiul site. 
• Website-ul agenției este slab... nu este intuitiv, informația putând fi structurată mult mai bine. 
• Website-ul agenției trebuie organizat mai bine deoarece informațiile nu sunt ușor de găsit, în 

special rezultatele competițiilor de proiecte. 

Webinar 

• Webinare mai dese care să includă o secțiune amplă de bune practici.  
• Ar fi utile sesiuni de răspunsuri la întrebări webinar. 

Alte aspecte 

• Aș dori să îmi folosesc experiența acumulată în domeniul proiectelor europene și să mă 
formez ca expert sau consultant în proiecte europene. Aș dori să îmi pun la dispoziția 
ANPCDEFP experiența de traducator engleză-romană și viceversa.  

• Îmbunătățirea aplicației electronice a proiectului (nu salvează datele încărcate și procesul 
trebuie repetat, se blochează, are durată mare de încărcare a datelor, afișează erori). 
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• In prezent lucrul pe zone, poate că este gândit din punct de vedere financiar ca fiind mai puțin 
costisitor, dar și mai puțin benefic. Toți cei care doresc să fie la curent cu ceea ce e nou și să 
își lărgească orizontul, să pătrundă în zona de dezvoltare, fie ea de natură personală sau 
profesională, să aibă acces indiferent de vârstă. Cred că asociațiile care sunt la început de 
drum au șanse mici de dezvoltare și participarea la acțiuni/proiecte ale agenției este cumva 
imposibilă pentru ele. 

• Așa nu: Comunicare prin inspectorate școlare și unități de învățământ (informația nu ajunge la 
profesorii interesați, este blocată). Ar trebui o comunicare directă cu toți cei interesați, deci creată 
o bază de date cu contacte personale, nu instituționale pentru transmiterea informațiilor. 

• Am început să completez acest chestionar și l-am abandonat, după care am reluat 
completarea în urma reminderelor repetate primite. Am abandonat pentru că, la secțiunea 
proiecte de mobilitate am bifat că avem în implementare proiecte (ceea ce e adevărat), însă 
avem doar proiecte în care suntem parteneri și în cadrul cărora trimitem voluntari EVS din 
postura de organizație de trimitere. Intrebările aferente acestei secțiuni vizau însă exclusiv 
găzduirea, fiind nerelevante pentru organizația noastră și neavând la dispoziție răspunsuri cu 
sens pentru ele. Așa că am reluat completarea, dar am ales opțiunea "NU" la întrebarea 
”Aveți în implementare proiecte de mobilitate" ca să pot trece mai departe. Și mai cred că 
întrebările despre ECVET din pagina precedentă ar trebui să fie opționale. 

• Am mai completat astfel de răspunsuri și au fost ignorate. 
• Amploarea formularului de candidatură (80-100 pagini???!!!!) și reluarea unor puncte sub altă 

formă. 
• Așa da dezamăgire... 
• Centralizare. 
• Chestionarul este extrem de lung. Nu mi se pare corect față de noi coordonatorii de proiecte. 

Investim extrem de mult timp din viața noastră pentru a scrie proiecte, pentru a le derula, 
pentru a aduce o imagine pozitivă instituției noastre și țării noastre. Din păcate eforturile 
noastre sunt de cele mai multe ori ignorate. Tocmai din această cauză nu de puține ori atunci 
când nu mai putem și obosim să fim invizibili dar extrem de obosiți ajungem să abandonăm 
scrierea de proiecte. Consider că o recunoaștere a muncii noastre ar fi binevenită. De regulă 
la festivitățile de decernare a certificatelor/diplomelor pentru Școala europeană pot participa 
directorul/directorul adjunct și coordonatorul de proiecte/ programe. Sunt mulți acei care scriu 
proiecte și nici nu ajung la astfel de evenimente. Prin urmare mi s-ar părea potrivit ca și noi 
cei fără nume să existăm și să fim apreciați nu neapărat la București. Și pe plan local sau 
regional pot fi organizate astfel de momente la care ar trebui să participe exclusiv 
coordonatorii de proiecte și de ce nu, poate un premiu și pentru ei, poate o diplomă de 
profesor european. Dacă ați scris proiecte cu siguranță îmi veți da dreptate. Sau poate nu... 

• Consider că aș putea să realizez un proiect individual mult mai eficient decât în echipă. 
• Consider că un coordonator reprezintă mai mult decât nişte date de contact: un nr. de telefon 

şi o adresă de e-mail. Coordonatorul a căutat luni de zile partenerii de proiect pe etwinning şi 
a scris aplicaţia pe parcursul a numeroase zeci de ore, din timpul său liber; de asemenea, în 
calitate de persoană de contact ţine o legătură strânsă cu partenerii şi se asigură de 
implementarea corectă a proiectului. Atunci când acesta întâmpină dificultăţi la nivelul şcolii, 
mai ales în ceea ce priveşte colaborarea cu direcţiunea, trebuie ajutat, consiliat şi consolidat 
rolul lui... Este proiectul instituţiei, însă muncă acerbă îi revine coordonatorului... De ce este 
subminat rolul lui? Aceasta e întrebarea... 

• Cred că Agenția ar trebui să aibă mai mulți salariați.  
• Cred că toţi simţim nevoia de a ne acorda un timp suplimentar celui prevăzut iniţial. 
• Formularea greoaie a unor chestionare precum acesta. 
• Mai multe propuneri de tipuri de proiecte. 
• Momentele pozitive și bune si energia pozitivă au fost atât de puternice încât, discuțiile 

contradictorii, urecheala, etc. au fost imediat uitate. Deci, la așa nu, nu am ce să spun. 
• Nesincronizare între departamente (Audit, Proiecte, Evaluatori). 
• Nu am sesizat ceva ce nu merge sau că ar trebui îmbunătățit în activitatea ANPCDEFP. 

Poate să vă mai luați câțiva colegi pentru că aveți prea multe de făcut. Nu, că nu faceți față 
muncii depuse dar mi se pare mie că sunteți prea solicitați.  

• Nu au fost situații în care să putem adresa reproșuri responsabililor de proiect cu care am 
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colaborat, dimpotrivă sunt doar cuvinte de laudă la adresa dnei expert Anca Jugaru. 

• Nu există corectitudine și transparență în școală privind posibilitatea de implementare a 
proiectelor europene!  Nu au acces toți profesorii la aceste proiecte!  Agenția nu verifică 
corectitudinea datelor transmise de școală! ....  

• Nu s-a făcut nimic pentru a relua programele de tip ERASMUS IP. Includerea lor în Erasmus 
plus KA2 a fost o mare greșeală, care a redus foarte mult posibilitatea organizării proiectelor 
intensive transnaționale. 

• Nu se mai poate candida la mobilități individuale. Formularul de candidatură să fie disponibil 
și în limba română, cu un limbaj simplu și clar. 

• O atenție mai mare pentru ONG-uri. S-au pierdut rețelele de informare/facilitare/cooperare 
pentru ONG.  

• Regret că nu am reușit să înțeleg totul, aș fi dorit ca proiectul scris de mine, Move in with 
inspiration, să ajute școala! 

• Să reglementeze modul abuziv în care unii inspectori se comportă cu beneficiarii de proiecte 
(tonul vocii, acțiunile vindicative-inspectoratul nu are proiecte aprobate, numărul mare de 
documente pe care trebuie beneficiarul să le întocmească doar pentru inspector). 

• Să se comunice lista țărilor care nu sunt eligibile pentru anumite tipuri de proiecte, deși sunt 
țări din UE. 

• Suntem îngrijorați cum un ONG care a apărut de numai 1 an în cadrul proiectelor de tineret 
aplică 3-4 proiecte de tineret la același termen. Aceiași echipă primește aprobarea a 3 
proiecte într-un singur termen și după asta nu mai aplică sau nu mai știm dacă mai activează 
in domeniul tineretului. Credem că este benefic ca asociațiile de tineret să crească și să 
activeze cât mai mult în viața comunității și astfel tinerii accesează cu mai multă energie și 
încredere servicile ONG-urilor de tineret. Când activezi 1 an și după dispari, nu crește 
eficiența în rândul tinerilor din comunitatea locală. Nu avem nimic cu ONG-urile nou înființate, 
dar sustenabilitatea proiectelor de tineret în comunitatea locală scade și beneficiile unui 
proiect Erasmus + se pierd dacă nu există continuitate. Totodata ONG-urile cu proiecte 
anuale de tineret și care activează de 10 ani în domeniul tineretului în comunitățile locale au o 
carte de vizită și au suficientă sustenabilitatea și pot încuraja tinerii să fie activi la nivel local. 
Limitarea sau excluderea de la finațare a acestora este o sinucidere a ONG-urilor locale care 
nu au altă resursă de finanțare și nu pot obține resurse din finanțări locale pentru că acestea 
nu există în acest moment. Credem că este benefic ca în grila de punctaj să existe și un 
criteriu de sustenabilitate format de experiența acumulată de un ONG de tineret în timp. 
Totodată este important să vedem că la TINERET nu există costuri cu salarii și atunci 
devotamentul echipelor de implementare a proiectelor este de 2 ori mai ridicat dorind să 
soluționeze o problemă a comunității locale prin eforturi comune între echipa de coordonare 
și tinerii din comunitatea locală. 

• Timp prea scurt pentru informațiile abundente transmise. 
• Trierea Proiectelor de către Agenție nu trebuie să se facă privind milimetric ora de trimitere a 

Proiectului, căci nu 1, 2 sau 3 minute de întârziere sunt importante, ci tema proiectului, 
profitul pentru țările beneficiare și în special pentru România, în cazul în care Directorul de 
Proiect este român, impactul proiectului asupra învățământului superior românesc și al celui 
din țările partenere în acest proiect, căci în fond viitorul fiecărei țări stă în mâinile tinerilor și în 
formarea lor extrem de bună, riguroasă în funcție de necesitățile pieței naționale și a pieței 
mondiale. Aș propune, eventual o nouă triere a proiectelor trimise în 2016 către Agenție prin 
prisma sugestiilor pe care vi le-am făcut. 

• Ușoare dezacorduri între departamente.  
• Proiectul Erasmus+ este mult mai greu decât alte proiecte, de exemplu Grundtvig. Din păcate 

aproape nu putem aplica. În primul an am aplicat, apoi am renunțat, multă muncă și rezultate 
zero. Este greu chiar să cauți un partener. Suntem într-un singur proiect, dar este extrem de 
greu, nivelul este foarte ridicat, extrem de multă muncă.  

 

 



Agentia Nationala doreste sa isi imbunatateasca serviciile si din acest motiv va roaga sa alocati 10
minute din timpul dumneavoastra si sa raspundeti la acest chestionar.
Parerea dumneavoastra conteaza!
Va rugam sa raspundeti la toate intrebarile sau cerintele din chestionar!

1. Informatii generale
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1. Precizaţi sursele şi modalităţile prin care v-aţi informat cu privire la oportunităţile oferite de Agenţia
Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP):
*

contact direct cu reprezentanţii ANPCDEFP

seminare/cursuri de formare organizate de ANPCDEFP

publicaţii şi alte materiale elaborate de Agenţie

paginile web ale Agentiei (anpcdefp.ro, llp-ro.ro, tinact.ro, europass-ro.ro, eurodesk.ro,www.erasmusplus.ro)

inspectoratul şcolar

biroul pentru programe comunitare al unei universităţi

direcţia judeţeană de sport şi tineret

conducerea instituţiei din care faceţi parte

pagini web, listă de discuţii, alte modalităţi internet

Serviciul European Eurodesk (Eurodesk Info)

reţeaua de formatori ai Agentiei

alţi participanţi la proiecte

parteneri sociali (patronate, sindicate)

mass-media

altele; care?



2. Despre ce programe şi activităţi administrate de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în
Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) aţi auzit?
*

Erasmus+, Actiunea KA1-Proiecte de mobilitate in domeniul
Educatiei Scolare

Erasmus+, Actiunea KA1-Proiecte de mobilitate in domeniul
VET

Erasmus+, Actiunea KA1-Proiecte de mobilitate in domeniul
Invatamant Superior

Erasmus+, Actiunea KA1-Proiecte de mobilitate in domeniul
Educatiei Adultilor

Erasmus+, Actiunea KA1-Proiecte de mobilitate in domeniul
Tineret

Erarmus+, Actiunea KA2-Parteneriate strategice in domeniul
Educatiei Scolare

Erarmus+, Actiunea KA2-Parteneriate strategice in domeniul
VET

Erarmus+, Actiunea KA2-Parteneriate strategice in domeniul
Invatamant Superior

Erarmus+, Actiunea KA2-Parteneriate strategice in domeniul
Educatiei Adultilor

Erarmus+, Actiunea KA2-Parteneriate strategice in domeniul
Tineret

Erasmus+, Actiunea KA3-Sprijin pentru politici de tineret

Eurydice

Europass

Eurodesk

ECVET -Sistemul European de Credit în Educație și Formare
Profesionala

TCA-Activitati de Cooperare Transnationala

Altele (vă rugăm să menționați)

 foarte bune bune slabe foarte slabe
nu ştiu/nu pot

aprecia

conţinut util

continut complet

limbaj uşor de înţeles

aspect atrăgător

Comentarii/Propuneri de îmbunătăţire

3. Cum apreciaţi publicaţiile şi materialele informative în format electronic realizate de Agenţie?*



 foarte bune bune slabe foarte slabe
nu ştiu/nu pot

aprecia

conţinut util

conținut complet

limbaj uşor de înţeles

aspect atrăgător

Comentarii/Propuneri de îmbunătăţire

4. Cum apreciaţi publicaţiile şi materialele informative pe hârtie realizate de Agenţie?*

2. Calitatea in care se participa la sondaj
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5. În ce calitate aţi beneficiat de serviciile oferite de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în
Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) în anul 2016?
*

NU AM CANDIDAT pentru finanțare în cadrul programului Erasmus+ in anul 2016, dar  AM IN DERULARE/AM FINALIZAT
proiecte finanțate în anul 2014 și/sau 2015 în cadrul programului Erasmus+.

AM CANDIDAT pentru finanțare în cadrul programului Erasmus+ în anul 2016, dar candidatura/candidaturile NU A/AU FOST
APROBATA/APROBATE și NU AM IN DERULARE/NU AM FINALIZAT proiecte finanțate în anul 2014 și/sau 2015 în cadrul
programului Erasmus+.

AM CANDIDAT în cadrul programului Erasmus + în anul 2016 , dar candidatura/candidaturile  NU A/AU FOST
APROBATA/APROBATE și AM PROIECTE IN DERULARE/AM FINALIZAT proiecte finantate în anul 2014 și/sau 2015  în cadrul
programului Erasmus+.

AM CANDIDAT în cadrul programului Erasmus + în anul 2016,  candidatura/candidaturile A/AU FOST APROBATA/APROBATE și
NU AM PROIECTE IN DERULARE/NU AM PROIECTE FINALIZATE finanțate în anul 2014 și/sau 2015 în cadrul ERASMUS+.

AM CANDIDAT în cadrul programului Erasmus + în anul 2016, candidatura/candidaturile  A/AU FOST APROBATA/APROBATE
si  AM PROIECTE IN DERULARE/FINALIZATE finanțate în anul 2014 și/sau 2015 în cadrul programului ERASMUS+.
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3. Candidatura respinsa si lipsa proiecte aprobate in anul 2014 si/sau 2015

6. In anul 2016 ați depus candidatura/candidaturi pentru următorul/urmatoarele tip/tipuri de proiect/proiecte,
iar acestea nu au fost aprobate:
*

Mobilitate -Domeniul Educatie scolara

Mobilitate -Domeniul Educatie universitara

Mobilitate -Domeniul VET

Mobilitate -Domeniul Educatia adultilor

Mobilitate -Domeniul Tineret

Parteneriat strategic- Domeniul Educatie scolara

Parteneriat strategic- Domeniul Educatie universitara

Parteneriat strategic- Domeniul VET

Parteneriat strategic- Domeniul Educatia adultilor

Parteneriat strategic- Domeniul Tineret

Dialog structurat-Actiunea cheie 3

Nu stiu, nu am participat la redactarea formularului de candidatura



 foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă
nu pot aprecia/nu se

aplică

Deschidere

Amabilitate

Explicatii clare

Explicatii corecte

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. VA GARANTAM ANONIMATUL

7. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei Naționale care v-a asigurat informare şi consultanţă
pentru depunerea candidaturii în anul 2016?
*



 foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă
nu pot aprecia/nu se

aplică

Deschidere

Amabilitate

Explicatii clare

Explicatii corecte

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. VA GARANTAM ANONIMATUL

8. Cum apreciaţi colaborarea cu rețeaua de formatori ai Agenției Naționale care v-a asigurat informare,
formare şi consultanţă pentru depunerea candidaturii in anul 2016?
*

9. Care credeți că sunt cauzele pentru care candidatura/candidaturile nu a/au fost aprobată/aprobate?*

4. Candidatura aprobata, dar nu exista in implementare  sau  finalizate proiecte aprobate in 
2014/2015
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10. In anul 2016 ați depus candidatura/candidaturi pentru următorul/urmatoarele tip/tipuri de proiect/proiecte
și acestea au fost aprobate:
*

Mobilitate -Domeniul Educatie scolara

Mobilitate -Domeniul Educatie universitara

Mobilitate -Domeniul VET

Mobilitate -Domeniul Educatia adultilor

Mobilitate -Domeniul Tineret

Parteneriat strategic- Domeniul Educatie scolara

Parteneriat strategic- Domeniul Educatie universitara

Parteneriat strategic- Domeniul VET

Parteneriat strategic- Domeniul Educatia adultilor

Parteneriat strategic- Domeniul Tineret

Dialog structurat-Actiunea cheie 3

Nu stiu, nu am participat la redactarea formularului de candidatura

 foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă
nu pot aprecia/nu se

aplică

Deschidere

Amabilitate

Explicatii clare

Explicatii corecte

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. VA GARANTAM ANONIMATUL

11. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei Nationale care v-a asigurat informare şi consultanţă
pentru depunerea candidaturii în anul 2016?
*



 foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă
nu pot aprecia/nu se

aplică

Deschidere

Amabilitate

Explicatii clare

Explicatii corecte

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. VA GARANTAM ANONIMATUL

12. Cum apreciaţi colaborarea cu rețeaua de formatori ai Agenției Naționale care v-a asigurat informare,
formare şi consultanţă pentru depunerea candidaturii în anul 2016?
*

5. Candidatura aprobata si proiecte in implementare
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13. In anul 2016 ati depus candidatură/candidaturi pentru următorul/următoarele tip/tipuri de proiect/proiecte
și acesta/acestea a/au fost aprobat(e):
*

Mobilitate -Domeniul Educatie scolara

Mobilitate -Domeniul Educatie universitara

Mobilitate -Domeniul VET

Mobilitate -Domeniul Educatia adultilor

Mobilitate -Domeniul Tineret

Parteneriat strategic- Domeniul Educatie scolara

Parteneriat strategic- Domeniul Educatie universitara

Parteneriat strategic- Domeniul VET

Parteneriat strategic- Domeniul Educatia adultilor

Parteneriat strategic- Domeniul Tineret

Dialog structurat-Actiunea cheie 3

Nu stiu, nu am participat la redactarea formularului de candidatura

 foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă
nu pot aprecia/nu se

aplică

Deschidere

Amabilitate

Explicatii clare

Explicatii corecte

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. VA GARANTAM ANONIMATUL

14. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei Nationale care v-a asigurat informare şi consultanţă
pentru depunerea candidaturii în anul 2016?
*



 foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă
nu pot aprecia/nu se

aplică

Deschidere

Amabilitate

Explicatii clare

Explicatii corecte

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. VA GARANTAM ANONIMATUL

15. Cum apreciaţi colaborarea cu rețeaua de formatori a Agenţiei Nationale care v-a asigurat informare,
formare şi consultanţă pentru depunerea candidaturii în anul 2016?
*

6. Candidatura respinsa si  sunt proiecte in implementare
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16. In anul 2016 ați depus candidatură/candidaturi pentru următorul/următoarele tip/tipuri de
proiect/proiecte, iar acestea nu au fost aprobate:
*

Mobilitate -Domeniul Educatie scolara

Mobilitate -Domeniul Educatie universitara

Mobilitate -Domeniul VET

Mobilitate -Domeniul Educatia adultilor

Mobilitate -Domeniul Tineret

Parteneriat strategic- Domeniul Educatie scolara

Parteneriat strategic- Domeniul Educatie universitara

Parteneriat strategic- Domeniul VET

Parteneriat strategic- Domeniul Educatia adultilor

Parteneriat strategic- Domeniul Tineret

Dialog structurat-Actiunea cheie 3

Nu stiu, nu am participat la redactarea formularului de candidatura

 foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă
nu pot aprecia/nu se

aplică

Deschidere

Amabilitate

Explicatii clare

Explicatii corecte

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. VA GARANTAM ANONIMATUL

17. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei Naționale care v-a asigurat informare şi consultanţă
pentru depunerea candidaturii în anul 2016?
*



 foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă
nu pot aprecia/nu se

aplică

Deschidere

Amabilitate

Explicatii clare

Explicatii corecte

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. VA GARANTAM ANONIMATUL

18. Cum apreciaţi colaborarea cu rețeaua de formatori a Agenţiei Naționale care v-a asigurat informare,
formare şi consultanţă pentru depunerea candidaturii în anul 2016?
*

19. Care credeți că sunt cauzele pentru care candidatura/candidaturile nu a/au fost aprobată/aprobate?*

7. Proiecte actiunea KA1
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20. Care considerați că este valoarea adăugată adusă de proiectul/proiectele Erasmus+ în
implementare/finalizate în dezvoltarea dimensiunii europene a instituției beneficiare?
*

 
In foarte mare

masura In mare masura Suficient In mica masura Deloc Nu stiu

Dezvoltarea de
competente/abilitati
relevante pentru piata
muncii

Consolidarea coeziunii
sociale

Imbunatatirea calitatii
serviciilor de educatie si
formare

Modernizarea sistemelor
de educatie si formare

Cooperarea intre institutii
din tarile participante la
programul Erasmus+

Cresterea atractivitatii
institutiilor furnizoare de
educatie, formare

Imbunatatirea predarii si
invatarii limbilor straine

Promovarea participarii
la viata democratica in
UE

Promovarea cetateniei
active

Promovarea dialogului
intercultural

Promovarea incluziunii
sociale

Completarea reformelor
de politici in domeniul
tineret

Imbunatatirea
transparentei rezultatelor
invatarii obtinute in
contexte de invatare
diferite

21. Prin implementarea proiectului/proiectelor s-a contribuit sau se va contribui la (selectați aprecierea cea
mai apropiată de părerea dumneavoastră):
*



Recunoasterea
rezultatelor invatarii
obtinute in contexte
diferite (formale/non-
formale/informale)

Consolidarea dimensiunii
internationale a
activitatilor de educatie si
formare

Consolidarea dimensiunii
internationale a
activitatilor in domeniul
tineretului

 
In foarte mare

masura In mare masura Suficient In mica masura Deloc Nu stiu

22. Aveti în implementare/ați finalizat proiecte de mobilitate Erasmus+ (finanțate în anii 2014, 2015, 2016) ?*

DA

NU

8. Tipuri de proiecte de mobilitati in implementare
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23. In vederea asigurarii calitatii programelor/stagiilor de formare s-au derulat urmatoarele activitati:*

Au fost semnate contracte/acorduri de formare/invatare intre organizatiile de trimitere, de primire si participanti.

Organizatia furnizoare a formarii a trimis o scrisoare de intentie.

In catalogul de cursuri au fost prezentate detalii privind asigurarea calitatii cursurilor de formare.

Nu s-au derulat astfel de activitati

Nu stiu ce activitati s-au derulat

Inca nu s-au organizat mobilitati

Altele tipuri de activitati (vă rugăm să menționați)



24. Anterior mobilitatilor au fost agreate cu partenerii/furnizorii de formare următoarele:*

Continutul programului de formare

Responsabilii si responsabilitatile privind indrumarea participantilor la formare (mentorat/tutorat)

Responsabilii si responsabilitatile privind monitorizarea programelor de formare

Modalitatile de evaluare a rezultatelor invatarii

Modalitatile de validare si certificare a rezultatelor invatarii

Nu stiu ce s-a agreat cu partenerii/furnizorii de formare anterior mobilitatilor

Nu s-a agreat nimic cu partenerii/furnizorii de formare anterior mobilitatilor

Nu este cazul deoarece mobilitatile au constat in misiuni de predare

Inca nu s-au organizat mobilitati

Altele intelegeri cu partenerii/furnizorii de formare (vă rugăm să menționați)

25. Anterior mobilitatilor participantii la mobilitati:*

Au cunoscut doar conditiile de validare a rezultatelor invatarii pe care urmau sa le obtina in mobilitate

Au cunoscut doar conditiile de recunoastere in context national a rezultatelor invatarii pe care urmau sa le obtina in mobilitate

Au cunoscut atat conditiile de validare cat si de recunoastere in context national a rezultatelor invatarii pe care urmau sa le obtina
in mobilitate

Nu au cunoscut nici conditiile de validare, nici de recunoastere a rezultatelor invatarii pe care urmau sa le obtina in mobilitate

Nu este cazul deoarece mobilitatile au constat in misiuni de predare

Nu stiu daca anterior mobilitatii participantii au fost informati cu privire la validarea si recunoasterea rezultatelor invatarii

Inca nu s-au organizat mobilitati

26. Rezultatele invatarii obtinute de participanti pe durata mobilitatii:*

Au fost evaluate la sfarsitul mobilitatii la organizatiile partenere/furnizoare de formare

Au fost evaluate dupa intoarcerea in tara

Au fost evaluate atat la organizatiile partenere/furnizoare de formare cat si la intoarcerea in tara

Nu au fost evaluate

Nu stiu

Nu a fost cazul pentru ca mobilitatile au fost misiuni de predare

Nu este cazul, inca nu au avut loc mobilitati



27. Persoanele participante la mobilitati:*

Au primit Documentul Mobilitate Europass

Au primit certificat de participare

Nu au primit niciun fel de certificat

Nu este cazul pentru ca inca nu s-au derulat mobilitati

Nu stiu

Au primit alt tip de certificat (vă rugăm să menționați)

28. Activitatile de formare derulate in perioadele mobilitatilor au vizat rezultate ale invatarii care corespund
standardelor de formare profesionala/ocupationale pentru calificarile/ocupatiile participantilor:
*

DA - in totalitate

DA - partial

NU

Nu stiu

Nu este cazul pentru ca mobilitatile au constat in misiuni de predare

Nu este cazul pentru ca nu s-au organizat inca mobilitati

Daca raspunsul a fost DA, va rugam sa precizati in ce a constat sprijinul.
Daca raspunsul a fost NU, va rugam sa precizati problemele intampinate de catre participanti.

29. Participantii la mobilitati cu scop de invatare/formare au fost sprijiniti de institutia in care lucreaza/invata:*

DA - in totalitate

DA - partial

NU

Nu stiu

Nu este cazul pentru ca nu au fost inca organizate mobilitati



Daca raspunsul a fost DA, va rugam sa precizati in ce a constat recunoasterea.
Daca raspunsul a fost NU, va rugam sa precizati problemele intampinate in vederea recunoasterii sau motivele pentru care nu s-a
realizat recunoasterea.

30. Rezultatele invatatii obtinute de participanti in perioadele mobilitatilor au fost recunoscute in context
național:
*

DA - in totalitate

DA - partial

NU

Nu stiu

Nu este cazul pentru ca nu s-au derulat inca mobilitati

31. Aveti in implementare/ati finalizat  proiecte de mobilitate Erasmus+,  domeniul Educatie scolara?*

DA

NU

9. Mobilitati Educatie Scolara
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32. Tipul instituţiei din care făceaţi/faceti parte în perioada în care aţi beneficiat/beneficiati de serviciile
oferite de ANPCDEFP  pentru implementarea proiectului/proiectelor de mobilitate Erasmus +, domeniul
Educatie scolara:

*

Liceu/Colegiu teoretic

Scoala primara

Scoala gimnaziala

Colegiu/Liceu vocational/tehnologic

Scoala profesionala

Gradinita

Palat/club al copiilor

ISJ/ISMB

Scoala speciala/Centru de educatie incluziva

Alt tip de institutie. Precizati care

Daca ati avut alt rol, va rugam sa il precizati

33. In cadrul proiectului/proiectelor de Mobilitate Erasmus+, domeniul Educatie scolara, in care ati
fost/sunteti implicat(a) ati avut/aveti rolul de:
*

Coordonator de proiect

Membru in echipa de proiect

Participant(a) la mobilitate

Ati avut alt rol

34. În perioada în care aţi beneficiat/beneficiati de serviciile oferite de ANPCDEFP pentru implementarea
proiectului/proiectelor de mobilitate  Erasmus+, domeniul Educatie scolara, făceaţi/faceti parte din
următoarea categorie:

*

cadre didactice (de la grădiniţă la liceu)

directori de şcoală

inspectori

personal didactic auxiliar

alte categorii. Care?



35. De cate mobilitati ati beneficiat in cadrul proiectului/proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul
Educatie scolara (daca nu ati beneficiat de mobilitate completati cu cifra 0)?
*

36. Mobilitatea/mobilitatile la care ati participat in cadrul proiectului/proiectelor  de mobilitate Erasmus+,
domeniul Educatie scolara, a/au constat in:
*

Participari la cursuri

Job shadowing

Misiuni de predare

Ati fost persoana insotitoare

Monitorizare

Nu ati participat la mobilitati in cadrul proiectului

37. În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de mobilitate Erasmus+, domeniul Educatie scolara, a
corespuns nevoilor dumneavoastră de formare profesională?
*

în foarte mare măsură

în mare măsură

suficient

în mică măsură

deloc

38. În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de mobilitate Erasmus+, domeniul Educatie scolara,  a
corespuns nevoilor dumneavoastră de dezvoltare personala?
*

în foarte mare măsură

în mare măsură

suficient

în mică măsură

deloc



39. În ce măsură derularea proiectului/proiectelor Erasmus+, domeniul Educatie scolara, a corespuns
nevoilor institutiei beneficiare a proiectului/proiectelor?
*

în foarte mare măsură

în mare măsură

suficient

în mică măsură

deloc

nu stiu

 foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă
nu pot aprecia/nu se

aplică

Deschidere

Amabilitate

Explicatii clare

Explicatii corecte

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. VA GARANTAM ANONIMATUL

40. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informarea şi consultanţă în toate
etapele proiectului/proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul Educatie scolara?
*



 foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă
nu pot aprecia/nu se

aplică

Deschidere

Amabilitate

Explicatii clare

Explicatii corecte

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. VA GARANTAM ANONIMATUL

41. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în contact în timpul misiunilor de
control/audit al proiectului/proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul Educatie scolara?
*

 Insuficient Relativ suficient Suficient Nu stiu/Nu este cazul

In cazul
mobilitatii/mobilitatilor de
care ati beneficiat

In cazul organizatiei
beneficiare

Daca doriti sa comentati

42. Cum apreciati sprijinul financiar oferit in cadrul proiectului/proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul
Educatie scolara?
*



10. Mobilitati  Invatamant Superior

Ianuarie 2017 -Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi din cadrul
programului Erasmus+, in anul 2016

43. Aveti in implementare/ati finalizat proiecte de mobilitate Erasmus+,  domeniul Educatie universitara?*

DA

NU

11. Mobilitati Invatamant Superior

Ianuarie 2017 -Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi din cadrul
programului Erasmus+, in anul 2016

Daca ati avut alt rol, va rugam sa il precizati

44. In cadrul proiectului/proiectelor de Mobilitate Erasmus+, in domeniul Educatiei universitara in care ati
fost/sunteti implicat(a) ati avut/aveti rolul de:
*

Coordonator de proiect

Membru in echipa de proiect

Participant(a) la mobilitate

Ati avut alt rol

45. În perioada în care aţi beneficiat/beneficiati de serviciile oferite de ANPCDEFP pentru implementarea
proiectui/proiectelor de mobilitate  Erasmus+, domeniul Educatie universitara, făceaţi/faceti parte din
următoarea categorie:

*

cadre didactice

studenti

personal non-didactic in universitati

alte categorii. Care?



46. De cate mobilitati ati beneficiat in cadrul proiectului/proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul
Educatie universitara (daca nu ati beneficiat de mobilitate completati  cifra 0)?
*

47. Mobilitatea/mobilitatile la care ati participat in cadrul proiectului de mobilitate Erasmus+, domeniul
Educatie universitara, a/au constat in:
*

Mobilitati  studentesti pentru studii

Mobilitati studentesti pentru plasament

Mobilitati de personal-misiuni de predare

Mobilitati de personal -formarea personalului

Nu ati participat la mobilitati in cadrul proiectului

Alta situatie. Va rugam sa precizati

48. În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de mobilitate Erasmus+, domeniul Educatie
universitara, a corespuns nevoilor dumneavoastră de formare profesională?
*

în foarte mare măsură

în mare măsură

suficient

în mică măsură

deloc

49. În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de mobilitate Erasmus+, domeniul Educatie
universitara, a corespuns nevoilor dumneavoastră de dezvoltare personala?
*

în foarte mare măsură

în mare măsură

suficient

în mică măsură

deloc



50. În ce măsură derularea proiectului/proiectelor Erasmus+, domeniul Educatie universitara, a corespuns
nevoilor institutiei beneficiare a proiectului/proiectelor?
*

în foarte mare măsură

în mare măsură

suficient

în mică măsură

deloc

nu stiu

 foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă
nu pot aprecia/nu se

aplică

Deschidere

Amabilitate

Explicatii clare

Explicatii corecte

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. VA GARANTAM ANONIMATUL

51. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informarea şi consultanţă în toate
etapele proiectului/proiectelor Erasmus+, Educatie universitara?
*



 foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă
nu pot aprecia/nu se

aplică

Deschidere

Amabilitate

Explicatii clare

Explicatii corecte

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. VA GARANTAM ANONIMATUL

52. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în contact în timpul misiunilor de
control/audit al proiectului/proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul Educatie universitara?
*

 Insuficient Relativ suficient Suficient Nu stiu/Nu este cazul

In cazul
mobilitatii/mobilitatilor de
care ati beneficiat

In cazul organizatiei
beneficiare

Daca doriti sa comentati

53. Cum apreciati sprijinul financiar oferit in cadrul proiectului/proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul
Educatie universitara?
*



12. Mobilitati VET

Ianuarie 2017 -Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi din cadrul
programului Erasmus+, in anul 2016

54. Aveti in implementare/ati finalizat proiecte de mobilitate Erasmus+,  domeniul VET?*

DA

NU

13. Mobilitati VET

Ianuarie 2017 -Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi din cadrul
programului Erasmus+, in anul 2016

55. Tipul instituţiei din care făceaţi/faceti parte în momentul în care aţi beneficiat/beneficiati de serviciile
oferite de ANPCDEFP  pentru proiectul/proiectele de mobilitate Erasmus +,  domeniul VET:
*

Liceu/Colegiu teoretic

Scoala primara

Scoala gimnaziala

Colegiu/Liceu vocational/tehnologic

Scoala profesionala

Gradinita

Palat/club al copiilor

ISJ/ISMB

Scoala speciala/Centru de educatie incluziva

Centru de formare profesionala

AMOFM/AJOFM

Casa a Corpului Didactic

Asociatie

Fundatie

ONG

Autoritate publica locala

Autoritate publica regionala

Autoritate publica Nationala

Agent economic

Alt tip de institutie. Precizati care



Daca ati avut alt rol, va rugam sa il precizati

56. In cadrul proiectului/proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul VET in care ati fost/sunteti implicat(a)
ati avut/aveti rolul de:
*

Coordonator de proiect

Membru in echipa de proiect

Participant(a) la mobilitate

Ati avut alt rol

57. În perioada în care aţi beneficiat/beneficiati de serviciile oferite de ANPCDEFP pentru
proiectul/proiectele de mobilitate  Erasmus+, domeniul VET făceaţi/faceti parte din următoarea categorie:
*

cadre didactice (de la grădiniţă la liceu)

directori de şcoală

inspectori

personal didactic auxiliar

elev

formator

membru al asociatiei/fundatiei

alte categorii. Care?

58. De cate mobilitati ati beneficiat in cadrul proiectului/proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul VET
(daca nu ati beneficiat de mobilitate completati cu cifra 0)?
*



59. Mobilitatea/mobilitatile la care ati participat in cadrul proiectului/proiectelor de mobilitate Erasmus+,
domeniul VET, a/au constat in:
*

Plasament al elevilor in scoli sau centre de formare, cu o  perioada de stagiu la agent economic

Plasament al elevilor la agent economic

Ati fost persoana insotitoare

Formarea personalului-Job shadowing

Misiuni de predare

Formarea personalului- Stagiu la locul de munca

Monitorizare

Nu ati participat la mobilitati in cadrul proiectului

Alt tip de mobilitate. Va rugam sa precizati tipul de mobilitate

60. În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de mobilitate Erasmus+, domeniul VET, a corespuns
nevoilor dumneavoastră de formare profesională?
*

în foarte mare măsură

în mare măsură

suficient

în mică măsură

deloc

61. În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de mobilitate Erasmus+, domeniul VET, a corespuns
nevoilor dumneavoastră de dezvoltare personala?
*

în foarte mare măsură

în mare măsură

suficient

în mică măsură

deloc



62. În ce măsură derularea proiectului/proiectelor Erasmus+, domeniul VET,  a corespuns nevoilor institutiei
beneficiare a proiectului/proiectelor?
*

în foarte mare măsură

în mare măsură

suficient

în mică măsură

deloc

nu stiu

 foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă
nu pot aprecia/nu se

aplică

Deschidere

Amabilitate

Explicatii clare

Explicatii corecte

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. VA GARANTAM ANONIMATUL

63. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informarea şi consultanţă în toate
etapele proiectului/proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul VET?
*



 foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă
nu pot aprecia/nu se

aplică

Deschidere

Amabilitate

Explicatii clare

Explicatii corecte

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. VA GARANTAM ANONIMATUL

64. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în contact în timpul misiunilor de
control/audit al proiectului/proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul VET?
*

 Insuficient Relativ suficient Suficient Nu stiu/Nu este cazul

In cazul
mobilitatii/mobilitatilor de
care ati beneficiat

In cazul organizatiei
beneficiare

Daca doriti sa comentati

65. Cum apreciati sprijinul financiar oferit in cadrul proiectului/proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul
VET ?
*



14. Mobilitate Educatia Adultilor

Ianuarie 2017 -Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi din cadrul
programului Erasmus+, in anul 2016

66. Aveti in implementare/ati finalizat proiecte de mobilitate Erasmus+,  domeniul Educatia adultilor?*

DA

NU

15. Mobilitati Educatia Adultilor

Ianuarie 2017 -Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi din cadrul
programului Erasmus+, in anul 2016

67. Tipul instituţiei din care făceaţi/faceti parte în perioada în care aţi beneficiat/beneficiati de serviciile
oferite de ANPCDEFP  pentru proiectul/proiectele de mobilitate Erasmus +, domeniul Educatia adultilor:
*

Liceu/Colegiu teoretic

Scoala primara

Scoala gimnaziala

Colegiu/Liceu vocational/tehnologic

Scoala profesionala

Gradinita

Palat/club al copiilor

ISJ/ISMB

Scoala speciala/Centru de educatie incluziva

Centru de formare profesionala

ANOFM/AJOFM

Casa a Corpului Didactic

Asociatie

Fundatie

ONG

Autoritate publica locala

Autoritate publica regionala

Autoritate publica Nationala

Agent economic

Penitenciar

Alt tip de institutie. Precizati care



Daca ati avut alt rol, va rugam sa il precizati

68. In cadrul proiectului/proiectelor de Mobilitate Erasmus+, in domeniul Educatia adultilo,r in care ati fost
implicat(a) ati avut/aveti rolul de:
*

Coordonator de proiect

Membru in echipa de proiect

Participant(a) la mobilitate

Ati avut alt rol

69. În perioada în care aţi beneficiat de serviciile oferite de ANPCDEFP pentru proiectul/proiectele de
mobilitate  Erasmus+, domeniul Educatia adultilor, făceaţi/faceti parte din următoarea categorie:
*

cadre didactice (de la grădiniţă la liceu)

directori de şcoală

inspectori

personal didactic auxiliar

formator pentru domeniul Educatia adultilor

membru al asociatiei/fundatiei

alte categorii. Care?

70. De cate mobilitati ati beneficiat in cadrul proiectului de mobilitate Erasmus+, domeniul Educatia adultilor
(daca nu ati beneficiat de mobilitate completati cu cifra 0)?
*



71. Mobilitatea/mobilitatile la care ati participat in cadrul proiectului de mobilitate Erasmus+, domeniul
Educatia adultilor, a/au constat in:
*

Ati fost persoana insotitoare

Formarea personalului-Job shadowing

Misiuni de predare

Formarea personalului- Participare la cursuri

Monitorizare

Nu ati participat la mobilitati in cadrul proiectului

Alt tip de mobilitate Va rugam sa precizati tipul de mobilitate

72. În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de mobilitate Erasmus+, domeniul Educatia adultilor, a
corespuns nevoilor dumneavoastră de formare profesională?
*

în foarte mare măsură

în mare măsură

suficient

în mică măsură

deloc

73. În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de mobilitate Erasmus+, domeniul Educatia adultilor, a
corespuns nevoilor dumneavoastră de dezvoltare personala?
*

în foarte mare măsură

în mare măsură

suficient

în mică măsură

deloc



74. În ce măsură derularea unui/unor proiect/proiecte Erasmus+, domeniul Educatia adultilor, a corespuns
nevoilor institutiei beneficiare a proiectului/proiectele?
*

în foarte mare măsură

în mare măsură

suficient

în mică măsură

deloc

nu stiu

 foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă
nu pot aprecia/nu se

aplică

Deschidere

Amabilitate

Explicatii clare

Explicatii corecte

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. VA GARANTAM ANONIMATUL

75. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informarea şi consultanţă în toate
etapele proiectului/proiectele de mobilitate Erasmus+, domeniul Educatia adultilor, pe care l-ati/le-ati
implementat?

*



 foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă
nu pot aprecia/nu se

aplică

Deschidere

Amabilitate

Explicatii clare

Explicatii corecte

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. VA GARANTAM ANONIMATUL

76. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în contact în timpul misiunilor de
control/audit al proiectului/proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul Educatia adultilor?
*

 Insuficient Relativ suficient Suficient Nu stiu/Nu este cazul

In cazul
mobilitatii/mobilitatilor de
care ati beneficiat

In cazul organizatiei
beneficiare

Daca doriti sa comentati

77. Cum apreciati sprijinul financiar oferit in cadrul proiectului/proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul
Educatia adultilor?
*



16. Mobilitate Tineret

Ianuarie 2017 -Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi din cadrul
programului Erasmus+, in anul 2016

78. Aveti in implementare proiecte de mobilitate Erasmus+,  domeniul Tineret?*

DA

NU

17. Mobilitati Tineret

Ianuarie 2017 -Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi din cadrul
programului Erasmus+, in anul 2016

79. Tipul instituţiei din care făceaţi/faceti parte în momentul în care aţi beneficiat de serviciile oferite de
ANPCDEFP  pentru proiectul de mobilitate Erasmus +, domeniul Tineret?
*

Liceu/Colegiu teoretic

Scoala primara

Scoala gimnaziala

Colegiu/Liceu vocational/tehnologic

Scoala profesionala

Gradinita

Palat/club al copiilor

ISJ/ISMB

DJST

Scoala speciala/Centru de educatie incluziva

Centru de formare profesionala

ANOFM/AJOFM

Asociatie

Fundatie

ONG

Autoritate publica locala

Autoritate publica regionala

Autoritate publica Nationala

Grup informal

Alt tip de institutie. Precizati care



80. În perioada în care aţi beneficiat/beneficiati de serviciile oferite de ANPCDEFP pentru  proiectul de
mobilitate Erasmus+, domeniul Tineret, făceaţi/faceti parte din următoarea categorie:
*

elevi

studenţi

cadre didactice (de la grădiniţă la învăţământ universitar)

directori de şcoală

inspectori şcolari

formatori

lucratori de tineret

voluntari

allte persoane aflate pe piata muncii

alte categorii. Care?

Daca ati avut alt rol, va rugam sa il precizati:

81. In cadrul proiectului de Mobilitate Erasmus+, in domeniul Tineret, in care ati fost/sunteti implicat(a) ati
avut/aveti rolul de:
*

Coordonator de proiect

Membru in echipa de proiect

Participant(a) la mobilitate

Ati avut alt rol

82. De cate mobilitati ati beneficiat in cadrul proiectului de mobilitate Erasmus+, domeniul Tineret (daca nu
ati beneficiat de mobilitate completati cu cifra 0)?
*



83. Mobilitatea/mobilitatile la care ati participat in cadrul proiectului/proiectelor de mobilitate Erasmus+,
domeniul Tineret a/au constat in:
*

Tanar participant la schimburi de tineri

Leader de grup -participant la schimburi de tineri

Lucrator de tineret

Voluntar -SEV

Nu ati participat la mobilitati in cadrul proiectului

Alt tip de mobilitate.Va rugam sa precizati tipul de mobilitate: 

84. În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de mobilitate Erasmus+, domeniulTineret  a corespuns
nevoilor dumneavoastră de formare profesională?
*

în foarte mare măsură

în mare măsură

suficient

în mică măsură

deloc

85. În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de mobilitate Erasmus+, domeniul Tineret, a corespuns
nevoilor dumneavoastră de dezvoltare personala?
*

în foarte mare măsură

în mare măsură

suficient

în mică măsură

deloc



86. În ce măsură derularea unui proiect/unor proiecte Erasmus+, domeniul Tineret, a corespuns nevoilor
institutiei beneficiare a proiectului/proiectelor?
*

în foarte mare măsură

în mare măsură

suficient

în mică măsură

deloc

nu stiu

 foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă
nu pot aprecia/nu se

aplică

Deschidere

Amabilitate

Explicatii clare

Explicatii corecte

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. VA GARANTAM ANONIMATUL

87. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informarea şi consultanţă în toate
etapele proiectului/proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul Tineret?
*



 foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă
nu pot aprecia/nu se

aplică

Deschidere

Amabilitate

Explicatii clare

Explicatii corecte

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. VA GARANTAM ANONIMATUL

88. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în contact în timpul misiunilor de
control/audit al proiectului/proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul Tineret?
*

 Insuficient Relativ suficient Suficient Nu stiu/Nu este cazul

In cazul
mobilitatii/mobilitatilor de
care ati beneficiat

In cazul organizatiei
beneficiare

Daca doriti sa comentati

89. Cum apreciati sprijinul financiar oferit in cadrul proiectului/proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul
Tineret?
*



18.  Proiecte de parteneriat strategic 

Ianuarie 2017 -Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi din cadrul
programului Erasmus+, in anul 2016

90. Aveti in implementare proiect/proiecte de Parteneriat strategic Erasmus+?*

DA

NU

19. Proiecte de parteneriat strategic Educatie Scolara

Ianuarie 2017 -Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi din cadrul
programului Erasmus+, in anul 2016

91. Aveti in implementare proiect/proiecte de Parteneriat strategic Erasmus+,  domeniul Educatie scolara ?*

DA

NU

20. Parteneriate Educatie Scolara

Ianuarie 2017 -Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi din cadrul
programului Erasmus+, in anul 2016



92. Tipul instituţiei din care făceaţi/faceti parte in perioada in care aţi beneficiat/beneficiati de serviciile
oferite de ANPCDEFP (grădiniţă, şcoală, ONG etc) pentru implementarea de Parteneriat/Parteneriate
strategice Erasmus+, domeniul Educatie scolara:

*

Liceu/Colegiu teoretic

Scoala primara

Scoala gimnaziala

Universitate

Colegiu/Liceu vocational/tehnologic

Centru de educatie incluziva/Scoala speciala

Scoala Profesionala

ONG

Gradinita

ISJ/ISMB

DJST

Institutie publica (alta decat ISJ sau DJST)

Societate privata

Alt tip de institutie. Precizati care

93. În perioada în care aţi beneficiat/beneficiati de serviciile oferite de ANPCDEFP pentru implementarea
de parteneriat/ parteneriate strategice Erasmus+, domeniul Educatie scolara, făceaţi/faceti parte din
următoarea categorie:

*

elevi

studenţi

cadre didactice (de la grădiniţă la învăţământ universitar)

directori de şcoală

inspectori şcolari

formatori

lucratori de tineret

voluntari

allte persoane aflate pe piata muncii

alte categorii. Care?



Daca ati avut alt rol, va rugam sa il precizati

94. In cadrul proiectului/proiectelor de Parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatie scolara, in care
ati fost/sunteti implicat(a) ati avut rolul de:
*

Coordonator de proiect

Membru in echipa de proiect

Participant(a) la activitati din proiect

Ati avut alt rol

95. În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatie
scolara, a corespuns nevoilor dumneavoastră de formare profesională?
*

în foarte mare măsură

în mare măsură

suficient

în mică măsură

deloc

96. În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatia
scolara, a corespuns nevoilor dumneavoastră de dezvoltare personala?
*

în foarte mare măsură

în mare măsură

suficient

în mică măsură

deloc

97. În ce măsură derularea unui proiect/unor proiecte de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatie
scolara, a corespuns nevoilor institutiei beneficiare a proiectului/proiectelor?
*

în foarte mare măsură

în mare măsură

suficient

în mică măsură

deloc

nu stiu



 foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă
nu pot aprecia/nu se

aplică

Deschidere

Amabilitate

Explicatii clare,

Explicatii corecte

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. VA GARANTAM ANONIMATUL

98. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informarea şi consultanţă în toate
etapele proiectului/proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatie scolara, pe care le-
ati/le implementati?

*



 foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă
nu pot aprecia/nu se

aplică

Deschidere

Amabilitate

Explicatii clare

Explicatii corecte

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. VA GARANTAM ANONIMATUL

99. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în contact în timpul misiunilor de
control/audit al proiectului/ale proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatie scolara?
*

 Insuficient Relativ suficient Suficient Nu stiu/Nu este cazul

In cazul organizatiei
beneficiare

Daca doriti sa comentati

100. Cum apreciati sprijinul financiar oferit in cadrul proiectului/proiectelor de parteneriat strategic
Erasmus+, domeniul Educatie scolara?
*

Ianuarie 2017 -Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi din cadrul
programului Erasmus+, in anul 2016



21. Parteneriat strategic Invatamant Superior

101. Aveti in implementare un proiect/proiecte de Parteneriat strategic Erasmus+,  domeniul Educatie
universitara, aprobate?
*

DA

NU

22. Parteneriat strategic Invatamant Superior 

Ianuarie 2017 -Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi din cadrul
programului Erasmus+, in anul 2016

102. Tipul instituţiei din care făceaţi/faceti parte în momentul în care aţi beneficiat de serviciile oferite de
ANPCDEFP (grădiniţă, şcoală, ONG etc) pentru Parteneriate strategice Erasmus+, domeniul Educatie
universitara:

*

Universitate

ONG

ISJ/ISMB

Institutie publica

Societate privata

Alt tip de institutie. Precizati care



103. În perioada în care aţi beneficiat de serviciile oferite de ANPCDEFP pentru parteneriate strategice
Erasmus+, domeniul Educatie universitara, făceaţi parte din următoarea categorie:
*

studenţi

cadre didactice (de la grădiniţă la învăţământ universitar)

directori de şcoală

inspectori şcolari

formatori

lucratori de tineret

voluntari

allte persoane aflate pe piata muncii

alte categorii. Care?

Daca ati avut alt rol, va rugam sa il precizati:

104. In cadrul proiectului/proiectelor de Parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatie universitara, in
care ati fost implicat(a) ati avut rolul de:
*

Coordonator de proiect

Membru in echipa de proiect

Participant(a) la activitati din proiect

Ati avut alt rol

105. În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatie
universitara, a corespuns nevoilor dumneavoastră de formare profesională?
*

în foarte mare măsură

în mare măsură

suficient

în mică măsură

deloc



106. În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatie
universitara, a corespuns nevoilor dumneavoastră de dezvoltare personala?
*

în foarte mare măsură

în mare măsură

suficient

în mică măsură

deloc

107. În ce măsură derularea unui proiect/unor proiecte de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul
Educatie universitara, a corespuns nevoilor institutiei beneficiare a proiectului?
*

în foarte mare măsură

în mare măsură

suficient

în mică măsură

deloc

nu stiu



 foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă
nu pot aprecia/nu se

aplică

Deschidere

Amabilitate

Explicatii clare,

Explicatii corecte

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. VA GARANTAM ANONIMATUL

108. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informarea şi consultanţă în toate
etapele proiectului/proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatie universitara, pe care l-
ati/le-ati implementat?

*



 foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă
nu pot aprecia/nu se

aplică

Deschidere

Amabilitate

Explicatii clare

Explicatii corecte

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. VA GARANTAM ANONIMATUL

109. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în contact în timpul misiunilor de
control/audit al proiectului/proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatie universitara?
*

 Insuficient Relativ suficient Suficient Nu stiu/Nu este cazul

In cazul organizatiei
beneficiare

Daca doriti sa comentati

110. Cum apreciati sprijinul financiar oferit in cadrul proiectului/proiectelor de parteneriat strategic
Erasmus+, domeniul Educatie universitara?
*

Ianuarie 2017 -Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi din cadrul
programului Erasmus+, in anul 2016



23. Parteneriat strategic VET

111. Aveti in implementare un proiect/proiecte de Parteneriat strategic Erasmus+,  domeniul Educatie VET ?*

DA

NU

24. Parteneriate VET

Ianuarie 2017 -Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi din cadrul
programului Erasmus+, in anul 2016

112. Tipul instituţiei din care făceaţi/faceti parte în perioada în care aţi beneficiat de serviciile oferite de
ANPCDEFP (grădiniţă, şcoală, ONG etc) pentru Parteneriate strategice Erasmus+, domeniul VET:
*

Liceu/Colegiu teoretic

Scoala primara

Scoala gimnaziala

Universitate

Colegiu/Liceu vocational/tehnologic

Centru de educatie incluziva/Scoala speciala

Centru de formare

Scoala Profesionala

ONG

Gradinita

ISJ/ISMB

DJST

Institutie publica (alta decat ISJ sau DJST)

Societate privata

Alt tip de institutie. Precizati care:



113. În perioada în care aţi beneficiat de serviciile oferite de ANPCDEFP pentru parteneriat/parteneriate
strategice Erasmus+, domeniul VET, făceaţi/faceti parte din următoarea categorie
*

elevi in licee/colegii teoretice

elevi in licee/colegii tehnice/tehnologice/vocationale

studenţi

cadre didactice (de la grădiniţă la învăţământ universitar)

directori de şcoală

inspectori şcolari

formatori

lucratori de tineret

voluntari

allte persoane aflate pe piata muncii

alte categorii. Care?

Daca ati avut alt rol, va rugam sa il precizati

114. In cadrul proiectului/proiectelor de Parteneriat strategic Erasmus+, domeniul VET, in care ati
fost/sunteti implicat(a) ati avut rolul de:
*

Coordonator de proiect

Membru in echipa de proiect

Participant(a) la activitati din proiect

Ati avut alt rol

115. În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul VET, a
corespuns nevoilor dumneavoastră de formare profesională?
*

în foarte mare măsură

în mare măsură

suficient

în mică măsură

deloc



116. În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul VET, a
corespuns nevoilor dumneavoastră de dezvoltare personala?
*

în foarte mare măsură

în mare măsură

suficient

în mică măsură

deloc

117. În ce măsură derularea unui proiect/unor proiecte de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul VET, a
corespuns nevoilor institutiei beneficiare a proiectului?
*

în foarte mare măsură

în mare măsură

suficient

în mică măsură

deloc

nu stiu



 foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă
nu pot aprecia/nu se

aplică

Deschidere

Amabilitate

Explicatii clare,

Explicatii corecte

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. VA GARANTAM ANONIMATUL

118. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informarea şi consultanţă în toate
etapele proiectului/proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul VET, pe care l-ati/le-ati
implementat?

*



 foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă
nu pot aprecia/nu se

aplică

Deschidere

Amabilitate

Explicatii clare

Explicatii corecte

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. VA GARANTAM ANONIMATUL

119. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în contact în timpul misiunilor de
control/audit al proiectului/proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul VET?
*

 Insuficient Relativ suficient Suficient Nu stiu/Nu este cazul

In cazul organizatiei
beneficiare

Daca doriti sa comentati

120. Cum apreciati sprijinul financiar oferit in cadrul proiectului/proiectelor de parteneriat strategic
Erasmus+, domeniul VET?
*

25. Proiecte de parteneriat strategic Educatia adultilor

Ianuarie 2017 -Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi din cadrul
programului Erasmus+, in anul 2016



121. Aveti in implementare un proiect/proiecte de Parteneriat strategic Erasmus+,  domeniul Educatia
adultilor?
*

DA

NU

26. Parteneriate Educatia adultilor

Ianuarie 2017 -Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi din cadrul
programului Erasmus+, in anul 2016

122. Tipul instituţiei din care făceaţi/faceti parte în perioada în care aţi beneficiat de serviciile oferite de
ANPCDEFP (grădiniţă, şcoală, ONG etc) pentru Parteneriat/Parteneriate strategice Erasmus+, domeniul
Educatia adultilor:

*

Liceu/Colegiu teoretic

Scoala primara

Scoala gimnaziala

Universitate

Colegiu/Liceu vocational/tehnologic

Centru de educatie incluziva/Scoala speciala

Scoala Profesionala

ONG

Asociatie

Fundatie

Gradinita

ISJ/ISMB

DJST

Institutie publica (alta decat ISJ sau DJST)

Societate privata

Alt tip de institutie. Precizati care:



123. În perioada în care aţi beneficiat de serviciile oferite de ANPCDEFP pentru parteneriate strategice
Erasmus+, domeniul Educatia adultilor, făceaţi/faceti parte din următoarea categorie:
*

elevi

studenţi

parinti

cadre didactice (de la grădiniţă la învăţământ universitar)

directori de şcoală

inspectori şcolari

formatori

lucratori de tineret

voluntari SEV

voluntari seniori

membrii in asociatie/fundatie

allte persoane aflate pe piata muncii

Alte categorii. Care?

Daca ati avut alt rol, va rugam sa il precizati:

124. In cadrul proiectului/proiectelor de Parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatia adultilor,  in care
ati fost/sunteti implicat(a) ati avut/aveti rolul de:
*

Coordonator de proiect

Membru in echipa de proiect

Participant(a) la activitati din proiect

Ati avut alt rol



125. În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatia
adultilor, a corespuns nevoilor dumneavoastră de formare profesională?
*

în foarte mare măsură

în mare măsură

suficient

în mică măsură

deloc

126. În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatia
adultilor, a corespuns nevoilor dumneavoastră de dezvoltare personala?
*

în foarte mare măsură

în mare măsură

suficient

în mică măsură

deloc

127. În ce măsură derularea unui proiect/unor proiecte de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul
Educatia adultilor, a corespuns nevoilor institutiei beneficiare a proiectului/proiectelor?
*

în foarte mare măsură

în mare măsură

suficient

în mică măsură

deloc

nu stiu



 foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă
nu pot aprecia/nu se

aplică

Deschidere

Amabilitate

Explicatii clare,

Explicatii corecte

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. VA GARANTAM ANONIMATUL

128. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informarea şi consultanţă în toate
etapele proiectului/proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatia adultilor, pe care l-
ati/le-ati implementat?

*



 foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă
nu pot aprecia/nu se

aplică

Deschidere

Amabilitate

Explicatii clare

Explicatii corecte

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. VA GARANTAM ANONIMATUL

129. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în contact în timpul misiunilor de
control/audit al proiectului/proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatia adultilor?
*

 Insuficient Relativ suficient Suficient Nu stiu/Nu este cazul

In cazul organizatiei
beneficiare

Daca doriti sa comentati

130. Cum apreciati sprijinul financiar oferit in cadrul proiectului/proiectelor de parteneriat strategic
Erasmus+, domeniul Educatia adultilor?
*

Ianuarie 2017 -Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi din cadrul
programului Erasmus+, in anul 2016



27. Parteneriat strategic Tineret

131. Aveti in implementare un proiect/proiecte de Parteneriat strategic Erasmus+,  domeniul Tineret ?*

DA

NU

28. Parteneriate Tineret

Ianuarie 2017 -Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi din cadrul
programului Erasmus+, in anul 2016

132. Tipul instituţiei din care făceaţi/faceti parte în perioada în care aţi beneficiat de serviciile oferite de
ANPCDEFP (grădiniţă, şcoală, ONG etc) pentru Parteneriate strategice Erasmus+, domeniul Tineret:
*

Liceu/Colegiu teoretic

Scoala primara

Scoala gimnaziala

Universitate

Colegiu/Liceu vocational/tehnologic

Centru de educatie incluziva/Scoala speciala

Scoala Profesionala

ONG

Asociatie

Fundatie

Gradinita

ISJ/ISMB

DJST

Institutie publica (alta decat ISJ sau DJST)

Societate privata

Alt tip de institutie. Precizati care



133. În perioada în care aţi beneficiat de serviciile oferite de ANPCDEFP pentru parteneriat/parteneriate
strategice Erasmus+, domeniul Tineret, făceaţi/faceti parte din următoarea categorie:
*

elevi

studenţi

parinti

cadre didactice (de la grădiniţă la învăţământ universitar)

directori de şcoală

inspectori şcolari

formatori

lucratori de tineret

voluntari SEV

voluntari seniori

membrii in asociatie/fundatie

allte persoane aflate pe piata muncii

Alte categorii. Care?

Daca ati avut alt rol, va rugam sa il precizati:

134. In cadrul proiectului/proiectelor de Parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Tineret, in care ati
fost/sunteti implicat(a) ati avut/aveti rolul de:
*

Coordonator de proiect

Membru in echipa de proiect

Participant(a) la activitati din proiect

Ati avut alt rol



135. În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Tineret, a
corespuns nevoilor dumneavoastră de formare profesională?
*

în foarte mare măsură

în mare măsură

suficient

în mică măsură

deloc

136. În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Tineret, a
corespuns nevoilor dumneavoastră de dezvoltare personala?
*

în foarte mare măsură

în mare măsură

suficient

în mică măsură

deloc

137. În ce măsură derularea unui proiect /unor proiecte de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul
Tineret, a corespuns nevoilor institutiei beneficiare a proiectului?
*

în foarte mare măsură

în mare măsură

suficient

în mică măsură

deloc

nu stiu



 foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă
nu pot aprecia/nu se

aplică

Deschidere

Amabilitate

Explicatii clare

Explicatii corecte

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. VA GARANTAM ANONIMATUL

138. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informarea şi consultanţă în toate
etapele proiectului/proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Tineret, pe care l-ati/le-ati
implementat?

*



 foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă
nu pot aprecia/nu se

aplică

Deschidere

Amabilitate

Explicatii clare

Explicatii corecte

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. VA GARANTAM ANONIMATUL

139. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în contact în timpul misiunilor de
control/audit al proiectului/proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Tineret?
*

 Insuficient Relativ suficient Suficient Nu stiu/Nu este cazul

In cazul organizatiei
beneficiare

Daca doriti sa comentati

140. Cum apreciati sprijinul financiar oferit in cadrul proiectului/proiectelor de parteneriat strategic
Erasmus+, domeniul Tineret?
*

29. Dialog structurat 

Ianuarie 2017 -Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi din cadrul
programului Erasmus+, in anul 2016



141. Aveti in implementare un proiect/proiecte de Dialog structurat, Actiunea 3, Erasmus+?*

DA

NU

30. Dialog structurat

Ianuarie 2017 -Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi din cadrul
programului Erasmus+, in anul 2016

142. Tipul instituţiei din care făceaţi/faceti parte în perioada în care aţi beneficiat de serviciile oferite de
ANPCDEFP (grădiniţă, şcoală, ONG etc) pentru proiectul/proiectele de Dialog structurat pe care l-ati/le-ati
implementat:

*

Liceu/Colegiu teoretic

Scoala primara

Scoala gimnaziala

Universitate

Colegiu/Liceu vocational/tehnologic

ONG

Gradinita

ISJ/ISMB

DJST

Institutie publica (alta decat ISJ sau DJST)

Societate privata

Alt tip de institutie. Precizati care:



143. În perioada în care aţi beneficiat de serviciile oferite de ANPCDEFP pentru proiectul/proiectele de
Dialog structurat. Erasmus+, făceaţi/faceti parte din următoarea categorie:
*

elevi

studenţi

cadre didactice (de la grădiniţă la învăţământ universitar)

directori de şcoală

inspectori şcolari

formatori

lucratori de tineret

voluntari

allte persoane aflate pe piata muncii

alte categorii. Care?

Daca ati avut alt rol, va rugam sa il precizati

144. In cadrul proiectului/proiectele de Dialog structurat, Erasmus+, in care ati fost implicat(a) ati avut/aveti
rolul de:
*

Coordonator de proiect

Membru in echipa de proiect

Participant(a) la activitati din proiect

Ati avut alt rol

145. În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de Dialog structurat,  Erasmus+, a corespuns nevoilor
dumneavoastră de formare profesională?
*

în foarte mare măsură

în mare măsură

suficient

în mică măsură

deloc



146. În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de Dialog structurat, Erasmus+, a corespuns nevoilor
dumneavoastră de dezvoltare personala?
*

în foarte mare măsură

în mare măsură

suficient

în mică măsură

deloc

147. În ce măsură derularea unui proiect/unor proiecte de Dialog structurat, Erasmus+, a corespuns
nevoilor institutiei beneficiare a proiectului/proiectelor?
*

în foarte mare măsură

în mare măsură

suficient

în mică măsură

deloc

nu stiu



 foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă
nu pot aprecia/nu se

aplică

Deschidere

Amabilitate

Explicatii clare

Explicatii corecte

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. VA GARANTAM ANONIMATUL

148. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informarea şi consultanţă în toate
etapele proiectului/proiecteleor de Dialog structurat, Erasmus+, pe care l-ati/le-ati implementat?
*



 foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă
nu pot aprecia/nu se

aplică

Deschidere

Amabilitate

Explicatii clare

Explicatii corecte

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. VA GARANTAM ANONIMATUL

149. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în contact în timpul misiunilor de
control/audit al proiectului/proiectelor de Dialog structurat, Erasmus+?
*

 Insuficient Relativ suficient Suficient Nu stiu/Nu este cazul

In cazul organizatiei
beneficiare

Daca doriti sa comentati

150. Cum apreciati sprijinul financiar oferit in cadrul proiectului/proiectelor de Dialog structurat, Erasmus+?*

31. Publicatii Eurydice si instrumente Europass
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Dacă da, precizaţi titlul, vă rugăm.

151. Aţi utilizat vreuna din publicaţiile Euryidice?*

Da

Nu

152. Aţi folosit vreunul din instrumentele Europass?*

CV-ul Europass

Pasaportul lingvistic

Documentul de mobilitate Europass

Nici unul

Daca raspunsul este DA, va rugam sa precizati care considerati dumneavoastra ca ar fi beneficiile utilizatii ECVET

153. Sistemul European de Credit pentru Educatie si Formare Profesionala (ECVET) este un cadru care
vizeaza facilitarea recunoasterii, transferului  si acumularii rezultatelor evaluate ale invatarii in cazul
persoanelor care doresc sa obtina o calificare/sa se dezvolte profesional.

Va este cunoscuta Recomandarea Parlamentului European si a Consiliului privind ECVET?

*

DA

NU



154. Instrumentele/componentele tehnice ECVET pe care le cunoasteti sunt:*

Memorandumul de intelegere

Acordul/Contractul de invatare

Fisa personala/Personal transcript

Nu cunosc instrumente/componente tehnice ECVET

Alte componente tehnice ECVET (vă rugăm să menționați)

155. Va rugam sa precizati ce ati dori sa aflati despre ECVET:

156. In ce mod ati dori sa fiti informat(a) despre ECVET?

Prin intermediul Internet-ului

La sesiuni de informare/promovare/formare

Prin intermediul unor brosuri

Prin intermediul unor pliante

In alte moduri (vă rugăm să menționați)

32. Comentarii
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157. Orice alte lucruri referitoare la aspecte pozitive (”Așa DA!”) privind colaborarea cu ANPCDEFP aţi dori
să ne spuneţi, aici este locul şi acum este momentul.

158. Orice alte lucruri referitoare la arii de îmbunătățire (”Așa NU!”) privind colaborarea cu ANPCDEFP aţi
dori să ne spuneţi, aici este locul şi acum este momentul.

Chestionarul s-a incheiat. Va multumim pentru timpul acordat
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	* 91. Aveti in implementare proiect/proiecte de Parteneriat strategic Erasmus+,  domeniul Educatie scolara ?


	Ianuarie 2017 -Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi din cadrul programului Erasmus+, in anul 2016
	20. Parteneriate Educatie Scolara
	* 92. Tipul instituţiei din care făceaţi/faceti parte in perioada in care aţi beneficiat/beneficiati de serviciile oferite de ANPCDEFP (grădiniţă, şcoală, ONG etc) pentru implementarea de Parteneriat/Parteneriate strategice Erasmus+, domeniul Educatie scolara:
	* 93. În perioada în care aţi beneficiat/beneficiati de serviciile oferite de ANPCDEFP pentru implementarea de parteneriat/ parteneriate strategice Erasmus+, domeniul Educatie scolara, făceaţi/faceti parte din următoarea categorie:
	* 94. In cadrul proiectului/proiectelor de Parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatie scolara, in care ati fost/sunteti implicat(a) ati avut rolul de:
	* 95. În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatie scolara, a corespuns nevoilor dumneavoastră de formare profesională?
	* 96. În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatia scolara, a corespuns nevoilor dumneavoastră de dezvoltare personala?
	* 97. În ce măsură derularea unui proiect/unor proiecte de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatie scolara, a corespuns nevoilor institutiei beneficiare a proiectului/proiectelor?
	* 98. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informarea şi consultanţă în toate etapele proiectului/proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatie scolara, pe care le-ati/le implementati?
	* 99. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în contact în timpul misiunilor de control/audit al proiectului/ale proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatie scolara?
	* 100. Cum apreciati sprijinul financiar oferit in cadrul proiectului/proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatie scolara?
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	21. Parteneriat strategic Invatamant Superior
	* 101. Aveti in implementare un proiect/proiecte de Parteneriat strategic Erasmus+,  domeniul Educatie universitara, aprobate?
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	22. Parteneriat strategic Invatamant Superior
	* 102. Tipul instituţiei din care făceaţi/faceti parte în momentul în care aţi beneficiat de serviciile oferite de ANPCDEFP (grădiniţă, şcoală, ONG etc) pentru Parteneriate strategice Erasmus+, domeniul Educatie universitara:
	* 103. În perioada în care aţi beneficiat de serviciile oferite de ANPCDEFP pentru parteneriate strategice Erasmus+, domeniul Educatie universitara, făceaţi parte din următoarea categorie:
	* 104. In cadrul proiectului/proiectelor de Parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatie universitara, in care ati fost implicat(a) ati avut rolul de:
	* 105. În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatie universitara, a corespuns nevoilor dumneavoastră de formare profesională?
	* 106. În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatie universitara, a corespuns nevoilor dumneavoastră de dezvoltare personala?
	* 107. În ce măsură derularea unui proiect/unor proiecte de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatie universitara, a corespuns nevoilor institutiei beneficiare a proiectului?
	* 108. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informarea şi consultanţă în toate etapele proiectului/proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatie universitara, pe care l-ati/le-ati implementat?
	* 109. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în contact în timpul misiunilor de control/audit al proiectului/proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatie universitara?
	* 110. Cum apreciati sprijinul financiar oferit in cadrul proiectului/proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatie universitara?
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	23. Parteneriat strategic VET
	* 111. Aveti in implementare un proiect/proiecte de Parteneriat strategic Erasmus+,  domeniul Educatie VET ?
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	24. Parteneriate VET
	* 112. Tipul instituţiei din care făceaţi/faceti parte în perioada în care aţi beneficiat de serviciile oferite de ANPCDEFP (grădiniţă, şcoală, ONG etc) pentru Parteneriate strategice Erasmus+, domeniul VET:
	* 113. În perioada în care aţi beneficiat de serviciile oferite de ANPCDEFP pentru parteneriat/parteneriate strategice Erasmus+, domeniul VET, făceaţi/faceti parte din următoarea categorie
	* 114. In cadrul proiectului/proiectelor de Parteneriat strategic Erasmus+, domeniul VET, in care ati fost/sunteti implicat(a) ati avut rolul de:
	* 115. În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul VET, a corespuns nevoilor dumneavoastră de formare profesională?
	* 116. În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul VET, a corespuns nevoilor dumneavoastră de dezvoltare personala?
	* 117. În ce măsură derularea unui proiect/unor proiecte de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul VET, a corespuns nevoilor institutiei beneficiare a proiectului?
	* 118. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informarea şi consultanţă în toate etapele proiectului/proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul VET, pe care l-ati/le-ati implementat?
	* 119. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în contact în timpul misiunilor de control/audit al proiectului/proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul VET?
	* 120. Cum apreciati sprijinul financiar oferit in cadrul proiectului/proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul VET?
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	25. Proiecte de parteneriat strategic Educatia adultilor
	* 121. Aveti in implementare un proiect/proiecte de Parteneriat strategic Erasmus+,  domeniul Educatia adultilor?
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	26. Parteneriate Educatia adultilor
	* 122. Tipul instituţiei din care făceaţi/faceti parte în perioada în care aţi beneficiat de serviciile oferite de ANPCDEFP (grădiniţă, şcoală, ONG etc) pentru Parteneriat/Parteneriate strategice Erasmus+, domeniul Educatia adultilor:
	* 123. În perioada în care aţi beneficiat de serviciile oferite de ANPCDEFP pentru parteneriate strategice Erasmus+, domeniul Educatia adultilor, făceaţi/faceti parte din următoarea categorie:
	* 124. In cadrul proiectului/proiectelor de Parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatia adultilor,  in care ati fost/sunteti implicat(a) ati avut/aveti rolul de:
	* 125. În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatia adultilor, a corespuns nevoilor dumneavoastră de formare profesională?
	* 126. În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatia adultilor, a corespuns nevoilor dumneavoastră de dezvoltare personala?
	* 127. În ce măsură derularea unui proiect/unor proiecte de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatia adultilor, a corespuns nevoilor institutiei beneficiare a proiectului/proiectelor?
	* 128. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informarea şi consultanţă în toate etapele proiectului/proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatia adultilor, pe care l-ati/le-ati implementat?
	* 129. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în contact în timpul misiunilor de control/audit al proiectului/proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatia adultilor?
	* 130. Cum apreciati sprijinul financiar oferit in cadrul proiectului/proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatia adultilor?
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	27. Parteneriat strategic Tineret
	* 131. Aveti in implementare un proiect/proiecte de Parteneriat strategic Erasmus+,  domeniul Tineret ?
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	28. Parteneriate Tineret
	* 132. Tipul instituţiei din care făceaţi/faceti parte în perioada în care aţi beneficiat de serviciile oferite de ANPCDEFP (grădiniţă, şcoală, ONG etc) pentru Parteneriate strategice Erasmus+, domeniul Tineret:
	* 133. În perioada în care aţi beneficiat de serviciile oferite de ANPCDEFP pentru parteneriat/parteneriate strategice Erasmus+, domeniul Tineret, făceaţi/faceti parte din următoarea categorie:
	* 134. In cadrul proiectului/proiectelor de Parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Tineret, in care ati fost/sunteti implicat(a) ati avut/aveti rolul de:
	* 135. În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Tineret, a corespuns nevoilor dumneavoastră de formare profesională?
	* 136. În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Tineret, a corespuns nevoilor dumneavoastră de dezvoltare personala?
	* 137. În ce măsură derularea unui proiect /unor proiecte de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Tineret, a corespuns nevoilor institutiei beneficiare a proiectului?
	* 138. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informarea şi consultanţă în toate etapele proiectului/proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Tineret, pe care l-ati/le-ati implementat?
	* 139. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în contact în timpul misiunilor de control/audit al proiectului/proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Tineret?
	* 140. Cum apreciati sprijinul financiar oferit in cadrul proiectului/proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Tineret?
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	29. Dialog structurat
	* 141. Aveti in implementare un proiect/proiecte de Dialog structurat, Actiunea 3, Erasmus+?
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	30. Dialog structurat
	* 142. Tipul instituţiei din care făceaţi/faceti parte în perioada în care aţi beneficiat de serviciile oferite de ANPCDEFP (grădiniţă, şcoală, ONG etc) pentru proiectul/proiectele de Dialog structurat pe care l-ati/le-ati implementat:
	* 143. În perioada în care aţi beneficiat de serviciile oferite de ANPCDEFP pentru proiectul/proiectele de Dialog structurat. Erasmus+, făceaţi/faceti parte din următoarea categorie:
	* 144. In cadrul proiectului/proiectele de Dialog structurat, Erasmus+, in care ati fost implicat(a) ati avut/aveti rolul de:
	* 145. În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de Dialog structurat,  Erasmus+, a corespuns nevoilor dumneavoastră de formare profesională?
	* 146. În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de Dialog structurat, Erasmus+, a corespuns nevoilor dumneavoastră de dezvoltare personala?
	* 147. În ce măsură derularea unui proiect/unor proiecte de Dialog structurat, Erasmus+, a corespuns nevoilor institutiei beneficiare a proiectului/proiectelor?
	* 148. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informarea şi consultanţă în toate etapele proiectului/proiecteleor de Dialog structurat, Erasmus+, pe care l-ati/le-ati implementat?
	* 149. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în contact în timpul misiunilor de control/audit al proiectului/proiectelor de Dialog structurat, Erasmus+?
	* 150. Cum apreciati sprijinul financiar oferit in cadrul proiectului/proiectelor de Dialog structurat, Erasmus+?
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	31. Publicatii Eurydice si instrumente Europass
	* 151. Aţi utilizat vreuna din publicaţiile Euryidice?
	* 152. Aţi folosit vreunul din instrumentele Europass?
	* 153. Sistemul European de Credit pentru Educatie si Formare Profesionala (ECVET) este un cadru care vizeaza facilitarea recunoasterii, transferului  si acumularii rezultatelor evaluate ale invatarii in cazul persoanelor care doresc sa obtina o calificare/sa se dezvolte profesional.  Va este cunoscuta Recomandarea Parlamentului European si a Consiliului privind ECVET?
	* 154. Instrumentele/componentele tehnice ECVET pe care le cunoasteti sunt:
	155. Va rugam sa precizati ce ati dori sa aflati despre ECVET:
	156. In ce mod ati dori sa fiti informat(a) despre ECVET?
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	32. Comentarii
	157. Orice alte lucruri referitoare la aspecte pozitive (”Așa DA!”) privind colaborarea cu ANPCDEFP aţi dori să ne spuneţi, aici este locul şi acum este momentul.
	158. Orice alte lucruri referitoare la arii de îmbunătățire (”Așa NU!”) privind colaborarea cu ANPCDEFP aţi dori să ne spuneţi, aici este locul şi acum este momentul.
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