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Cap. I  Introducere 
Scopul acestui raport este acela de a oferi o imagine de ansamblu asupra implementării 
Programului de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii (Lifelong Learning Programme –
LLP) în România în anul 2011, de a identifica pe de o parte, măsura în care, prin modul de 
implementare, LLP se integrează în Strategia Naţională de dezvoltare a resurselor umane 
şi contribuie la implementarea Strategiei Revizuite de la Lisabona şi pe de altă parte, 
ariile de îmbunătăţire la nivelul Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în 
Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale în activitatea viitoare. 
Pentru a pune în evidenţă realizările privind implementarea programului în anul 2011, s-au 
analizat: 

• tendinţele şi perspectivele programului în Romania în perioada 2007-2011.  
• proiectele şi mobilităţile individuale finanţate prin Programul de Învăţare pe Tot  

Parcursul Vieţii care s-au derulat în anul 2011 şi care sunt grupate în mai multe 
categorii: 

o proiecte şi mobilităţi individuale, aprobate în cadrul unor contracte de 
finanţare/exerciţii1 din anii anteriori  şi care s-au finalizat în anul 2011; 

o proiecte şi mobilităţi individuale aprobate în anii anteriori şi care şi-au 
continuat derularea  în anul 2011; 

o proiecte şi mobilităţi indidviduale selectate şi aprobate în anul 2011. 

Conceptul de “învăţare pe tot parcursul vieţii” este strâns legat de caracteristicile 
societaţii actuale, societate definită uneori ca “societate a cunoşterii” şi caracterizată ca 
“lume în continuă schimbare”. Se consideră că acest concept reprezintă un răspuns politic 
al guvernelor statelor din UE pentru o lume în schimbare. Prin  “învăţare pe tot parcursul 
vieţii” se recunoaste faptul că învăţarea nu se limitează la copilărie sau sălile de clasă, ci 
are loc pe tot parcursul vieţii şi în situaţii din cele mai diferite. Programul “Învăţare pe 
Tot Parcursul Vieţii” (LLP) a fost iniţiat şi este finanţat de Comisia Europeană (CE ) cu 
scopul de a contribui prin învăţare continuă la construirea Uniunii Europene (UE)  ca o 
societate avansată bazată pe cunoaştere, cu o dezvoltare economică durabilă, însoţită de 
o creştere cantitativă şi calitativă a numărului locurilor de muncă, precum şi de o mai 
mare coeziune socială, asigurând în acelaşi timp o bună protecţie a mediului pentru  
generaţiile viitoare. Programul are ca scop favorizarea schimburilor reciproce, 
cooperarea şi mobilitatea între sistemele de educaţie şi de formare din cadrul UE, astfel 
încât acestea să devină un model de calitate la nivel mondial. 

Obiectivele specifice ale LLP sunt următoarele: 
• să contribuie la dezvoltarea învăţării continue de calitate şi să promoveze un 

nivel de performanţă ridicat, inovaţia şi o dimensiune europeană a sistemelor şi 
practicilor în domeniu; 

• să sprijine realizarea unui spaţiu european al învăţării continue; 
• să ajute la îmbunătăţirea calităţii, atractivităţii şi accesibilităţii posibilităţilor de 

învăţare continuă oferite în cadrul statelor membre; 
• să consolideze contribuţia învăţării continue la coeziunea socială, la cetăţenia 

activă, la dialogul intercultural, la egalitatea de gen şi la împlinirea personală; 
• să ajute la promovarea creativităţii, competitivităţii, capacităţii de inserţie 

profesională şi a dezvoltării spiritului antreprenorial;  
• să contribuie la creşterea participării la învăţarea continuă a persoanelor de 

toate vârstele, inclusiv cele cu nevoi speciale şi grupurile defavorizate, indiferent 
de nivelul lor socio-economic;  

• să promoveze învăţarea limbilor şi diversitatea lingvistică;  

                                                 
1  Denumirea de “Contract de finanţare/ exerciţiu” se referă la Contractul încheiat annual între Comisia 
Europeană şi ANPCDEFP, prin care se alocă fondurile corespunzătoare proiectelor depuse de entităţi din 
România şi selectate în cursul acelui an. 
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• să sprijine dezvoltarea, în domeniul învăţării continue, a unui conţinut, a unor 
servicii, pedagogii şi practici inovatoare bazate pe TIC; 

• să consolideze rolul învăţării continue în crearea unui sentiment de cetăţenie 
europeană, bazat pe înţelegerea şi respectarea drepturilor omului şi a 
democraţiei, şi să încurajeze toleranţa şi respectul faţă de alte popoare şi culturi; 

• să promoveze cooperarea în ceea ce priveşte asigurarea calităţii în toate 
sectoarele educaţiei şi formării în Europa;  

• să încurajeze o utilizare optimă a rezultatelor , a produselor şi proceselor 
inovatoare şi să facă schimb de bune practici în domeniile vizate de programul de 
învăţare continuă, în vederea îmbunătăţirii calităţii educaţiei şi formării. 

În funcţie de grupurile ţintă cărora se adresează, LLP este structurat în mai multe 
programe sectoriale, iar în cadrul acestor programe, în funcţie de obiectivele specifice şi 
operaţionale, se disting mai multe tipuri de Acţiuni. Proiectele se pot derula în cadrul 
unor acţiuni gestionate la nivelul fiecărui stat membru, acţiuni numite descentralizate, 
sau în cadrul unor acţiuni gestionate la nivelul CE , numite acţiuni centralizate. În figura 
următoare sunt prezentate acţiunile pe care le gestionează Agenţia Naţională pentru 
Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (A.N.P.C.D.E.F.P.): 

 
În afară de gestionarea LLP, Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare in Domeniul 
Educatiei si Formarii Profesionale (A.N.P.C.D.E.F.P, “Agenţia Naţională”): 

• gestionează  programul  Tineret în Acţiune,  
• este  Centru Naţional Europass, 
• găzduieşte: 

• Unitatea naţională Eurydice, 
• Biroul naţional Eurodesk, 

• este punct naţional de contact pentru programele: 
• Erasmus Mundus, 
• Tempus IV. 

În dorinţa de a face din educaţia pe tot parcursul vieţii o realitate şi ţinând cont de 
„Strategia integrată de dezvoltare a resurselor umane din perspectiva învăţării pe 
parcursul întregii vieţi 2009-2020”, Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 şi 
Programul Sectorial Operaţional de Dezvoltare a Resurselor Umane 2007-2013,  Agenţia 
Naţională şi-a definit misiunea, viziunea şi obiectivele în felul următor: 
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Participarea efectivă a 
României în LLP/TiA; 

AbsorbŃia efectivă a 
bugetelor europene  

gestionate de ANPCDEFP 

Asigurarea  unui management  
corect al programelor 

Asigurarea unei 
comunicări externe 

efective 

Asigurarea unui  
parteneriat efectiv cu  

părŃile interesate 

ÎmbunătăŃirea 
comunicării 

interne 
 

ÎmbunătăŃirea managementului 
resurselor umane 

Utilizarea eficientă  
a resurselor 

Recunoasterea externă a  
performanŃelor ANPCDEFP 

MISIUNE 
 
ANPCDEFP facilitează accesul la 
alternative europene de învăŃare continuă 
şi activă pentru fiecare! 
 

Pentru aceasta, în numele Comisiei Europene,  ANPCDEFP: 
 

o Gestionează şi alocă fonduri europene în domeniul 
educaŃiei, formării profesionale şi tineretului, 

o Sprijină instituŃiile, organizaŃiile şi persoanele în a-şi 
dezvolta capacităŃile şi competenŃele, 

o Incurajează şi sprijină crearea de reŃele, schimbul de 
experienŃă, de bune practici şi know-how, 

o Formează şi schimbă atitudini şi mentalităŃi, 

o Adoptă şi promovează valorile europene şi integrează 
valorile româneşti în context european, 

o Promovează o cultură a excelenŃei. 
 

VIZIUNE 
 

ANPCDEFP este o organizaŃie care crede în tine. 
 

Credem că procesul de învăŃare continuă şi activă îŃi poate fi de folos şi că 
reprezintă esenŃa unei Europe care promovează solidaritatea şi diversitatea. De 
aceea noi îŃi oferim posibilitatea de a te îmbunătăŃi continuu prin accesarea 
programelor europene de educaŃie, formare profesională şi tineret care Ńi se 
potrivesc cel mai bine. 

Ne asumăm responsabilitatea de a te aduce mai aproape de ceea ce înseamnă a 
fi cetăŃean european. Pentru că împreună putem să comunicăm de la egal la 
egal, fără a ne ascunde în spatele unor sintagme. Şi tot împreună putem să 
descifrăm ce înseamnă dimensiune europeană dincolo de clişeu! 

Avem un Ńel: să devenim un model în care calitatea serviciilor oferite să facă 
diferenŃa. 

Pentru ca nouă ne pasă! Acest Ńel va fi atins prin a demonstra că suntem: 

• un finanŃator profesionist, responsabil, suportiv şi echitabil; 

• un partener solid, de încredere şi performant; 

• o instituŃie resursă care să poată oferi consultanŃă în elaborarea 
politicilor educaŃionale, de formare şi pentru tineret; 

• un promotor al responsabilităŃii sociale; 

• un catalizator în schimbarea mentalităŃilor…pentru că schimbarea 
face parte din ADN-ul instituŃiei! 
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Cap. II Informaţii generale privind implementarea 
programului LLP şi activitatea derulată de ANPCDEFP  
Ţintele pentru anul 2011 au fost armonizate cu rezultatele, concluziile şi recomandările 
conţinute în:  

• rapoartele naţionale din ultimii ani privind situaţia învăţământului, educaţiei şi 
formării profesionale,  

• raportul privind implementarea LLP în Romania în anul 2010, 
• rapoartele acţiunilor de audit şi ale vizitelor de monitorizare efectuate de 

instituţii mandatate de autoritatea naţională sau de CE, sau de experţi ai CE, 
• rezultatele activităţii de auto-evaluare instituţională 2010 organizată şi 

desfăşurată folosind modelul EFQM, 
• recomandările CE cu privire la implementarea ECVET, EQAVET şi EQF. 

Valorile principalilor indicatori asociaţi obiectivelor mentionate anterior, în anul 2010,  
sunt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• Numărul de candidaturi depuse pentru proiecte, mobilităţi şi activităţi în 
anul 2011: 6553   

• Numărul total de proiecte, mobilităţi şi activităţi în cadrul celor 4 
programe sectoriale şi al Vizitelor de studiu aprobate în anul 2011: 1953 

• Număr de proiecte/activităţi/mobilităŃi încheiate în anul 2011:  1876 

• Numărul persoanelor care au beneficiat de mobilităţi în cadrul exerciţiilor 
încheiate în anul 2011: 17245 

• Echilibrare geografica: au candidat pentru finanţare şi au primit finanţare, 
pentru cel puţin un tip de proiect/activitate, organizaţii/persoane din toate 
judeţele ţării; 

• Numărul organizaţiilor care au candidat în anul 2011 pentru prima dată fie 
în cadrul unui program sectorial, fie la nivelul întregului program LLP:   
3799; 

• Materiale/modalităţi de informare şi promovare realizate/ reeditate/ 
actualizate: 

o Afişe (reeditare): Erasmus-1000 buc., Europass-500 buc.; 

o Cartoline (actualizare şi reeditare): Comenius-250 buc., Leonardo da Vinci -
500 buc.; 

o Pliante: Vizite de studiu-500 buc., Erasmus-1000 buc., proiect CityM-
5000 buc.; 

o Afiş-planificator pentru proiecte de Mobilităţi Leonardo da Vinci-500 
buc.; 

o Broşuri: Exemple de buna practica Comenius IST- Studiu de Impact -
1000 buc., Ghid Erasmus -500 buc., Parteneriate Comenius-500 buc., 
Exemple de buna practica Comenius- proiecte din mediul rural-500 
buc., Europass Mobility-1000 buc.,  Euridyce 2010/2011-250 buc.; 

o Materiale promotionale Leonardo da Vinci –Flori-250buc., Fluturi-500 
buc.; 

o Agenda 2012-400 buc.; 

o e-Buletin informativ–lunar cu informaţii referioare la acţiunile din fiecare 
program sectorial (http://www.anpcdefp.ro/avertimail.php) -4000 abonaţi; 

o Pagina web a agenţiei (www.anpcdefp.ro) şi pagina programului LLP. 

o ActivităŃi de promovare/informare organizate de Agenţia Naţională: 
31.  La aceste activităţi au participat peste 2000 persoane. 

 

Participarea efectivă a 
României în LLP/TiA; 
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Luna Locul Evenimentul de informare promovare 

Iasi Reuniune de informare privind programul Leonardo da Vinci 

Bucureşti Reuniune de informare privind programul Leonardo da Vinci 

Braila Reuniune de informare privind programul Leonardo da Vinci 

Tg. Mures 

Reuniune de informare privind Apelul pentru propuneri de proiecte 2011  
programul Leonardo da Vinci, Asistenti Comenius, Vizite de studiu 

Deva 

Reuniune de informare privind Apelul pentru propuneri de proiecte 2011  
programul sectorial Leonardo da Vinci 

Satu Mare 

Reuniune de informare privind Apelul pentru propuneri de proiecte 2011  

programul Leonardo da Vinci, Asistenti Comenius, Vizite de studiu 

Bucureşti 

Reuniune de informare privind Apelul pentru propuneri de proiecte 2011  

programul Leonardo da Vinci 

Craiova 

Reuniune de informare privind Apelul pentru propuneri de proiecte 2011  
programul sectorial Leonardo da Vinci 

 

 

 

 

Ianuarie 

Bucureşti 

Reuniune de informare privind Apelul pentru propuneri de proiecte 2011  
programul Leonardo da Vinci 

Februarie Bucureşti Reuniune de informare privind programul Erasmus 

Martie Bucureşti Atelier de lucru pentru Vizite de studiu 

Aprilie Bucureşti Ziua porţilor deschise Erasmus 

Bucureşti Comenius –Ziua porţilor deschise 

Bucureşti Seminar  de informare Erasmus  

 

Mai 

Timişoara Forumul educatiei 2011- 13-15 mai 

Iunie Bucureşti Reuniune de initiere pentru Asistenti Comenius 

Rm Vâlcea Consfatuirea inspectorilor responsabili cu proiecte educaţionale europene  

Septembrie Bucureşti Seminar national tematic - 2 zile ( 29-30.09.2011) Erasmus 

Botoşani Reuniune de informare privind LLP  

Octombrie Bucureşti Reuniune - Prozentare actiuni descentralizate Grundtvig 

Bucureşti Prezentare Apel National 2012 

Bucureşti Reuniune de informare LLP 

Bucureşti 

Atelier "Primii pasi in LLP, Comenius, mobilitati individuale ale elevilor, 
eTwinning 

Bucureşti 

Intalnirea cu Comisia de învăţământ a departamentului pentru relatii 
interetnice 

 

Noiembrie 

Alba Iulia Conferinta retelelor de comunicare pe teme europene 21-23.11.2011 

Bucuresti Reuniune de informare privind Apelul LLP 2012, LdV, Comenius 

Tulcea Reuniune de informare  LdV 

Bucuresti Reuniune de informare LLP 

Calarasi Reuniune de informare si de monitorizare tematica LdV 

Bucuresti Reuniune de informare privind Programul Erasmus for all 

 

 

 

 

Decembrie 

Slobozia Reuniune de informare privind Apelul National 2012, LdV 
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• Rata de absorbtie a bugetului anului 2011 la angajare:  91,86%  ( nu este definităvă 
deoarece contractările în cazul proiectelor aprobate în anul 2011 se încheie la 30 iunie 
2011); 
Din punct de vedere financiar, fondurile LLP aferente anului 2011 au fost angajate după 
cum urmează: 
 

Programul sectorial Suma angajată prin contracte 
(EURO) 

Rata de 
absorbţie 

Comenius 7230973,75 98,31% 

Erasmus 13655020.00 96,24% 

Leonardo da Vinci 6556624,00 78,39% 

Grundtvig 2203479.99 95,26% 

Vizite de studiu 71030,00 55,10% 

Total 29717201.99 91,86% 

• Rata de absorbtie a bugetului 2008 (dupa finalizarea proiectelor):   97,16% (locul IV 
între ţările participante la program) 

• Rata estimată globală de absorbţie a bugetului 2009 (proiectele ToI 2009 sunt în faza 
de evaluare a raportelor finale): ≅≅≅≅98% 

• Proiecte/activităţi derulate şi încheiate în anul 2011, evaluate ca „bune” s-au „foarte 
bune” reprezintă 71% din total. 

• Absorbţia de fonduri suplimentare prin redistribuirea de fonduri de catre Comisia 
Europeană din bugetele neconsumate ale altor ţări–formă de apreciere de către 
Comisia Europeană a calităţii candidaturilor şi a calităţii activităţii derulate pentru 
gestionarea/implementarea proiectelor de experţii agenţiei şi de organizaţiile beneficiare: 

 
Programul sectorial Fonduri suplimentare 

alocate de CE prin act 
adiţional (EURO) 

Comenius 1693000 

Erasmus 1659000 

Leonardo da Vinci 900000 

Grundtvig 625000 

Total 4877000 

• Realizări importante la nivelul programelor sectoriale: 

o Comenius:  
� În octombrie 2011 s-a încheia proiectul strategic finanţat din fonduri FSE 

POSDRU, proiect prin care s-a suplimentat bugetul alocat acestui tip de 
mobilităţilor de formare continuă cu 2079376 EURO. Prin implementarea 
acestui proiect, în perioada ianuarie 2009-octombrie 2011 au beneficiat 
de finanţare pentru mobilităţile individuale Comenius 2465 persoane, 
ceea ce a însemnat o depăşire a numărulu de mobilităţi faţă de cel 
prevăzut în proiect cu 2,48% . 

� Numărul de candidaturi pentru proiecte de Parteneriat Şcolar Multilateral 
Comenius a crescut de la 882 în anul 2010 la 1091 în anul 2011, ceea ce 
înseamnă o creştere cu 23,3%. 

� Calitatea foarte bună a candidaturilor a determinat absorbţia de fonduri 
suplimentare prin redistribuirea de fonduri de catre Comisia Europeană, 
de 1693000Euro. 

o Erasmus:  
� numărul de candidaturi pentru susţinerea de Cursuri de limba română, 

pentru studenţi străini cu burse Erasmus în România, a crescut în anul 
2011 la 7 faţă  5 în anul 2010;  

AbsorbŃia efectivă a 
bugetelor europene  

gestionate de ANPCDEFP 
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• Număr de reuniuni de monitorizare tematică/de informare şi consultanţă organizate 

de Agenţia Naţională în vederea contractării/ implementării/raportării 
proiectelor/activităţilor: 38 reuniuni colective şi 45 de întâlniri la sediul Agenţiei între 
experţii de proiect şi responsabilii cu formarea profesională în cadrul proiectelor de 
Mobilităţi Leonardo da Vinci 2010, întâlniri (cu durata medie de 3 ore fiecare ) în cadrul 
cărora s-au redactat acorduri de formare în format ECVET pentru plasamente Leonardo da 
Vinci şi 8 reuniuni în vederea contractării pentru cele 8 proiecte de Transfer de inovaţie 
Leonardo da Vinci aprobate în anul 2011 : 

 
Luna Locul Evenimentul 

Ianuarie Bucureşti Reuniunea de informare, consiliere si contractare pentru 
beneficiarii de vizite de studiu  

Bucureşti Reuniune de informare în vederea raportării pentru proiecte de 
Mobilităţi Leonardo da Vinci 

Bucureşti Reuniune de informare în vederea raportării pentru proiecte de 
Mobilităţi Leonardo da Vinci 

Bucureşti Reuniune de informare în vederea raportării pentru proiecte de 
Mobilităţi Leonardo da Vinci 

 

 

 

 

 

Bucureşti Reuniune de informare în vederea raportării pentru proiecte de 
Mobilităţi Leonardo da Vinci 

 

� interesul studenţilor pentru mobilitate atât pentru studii cât şi pentru 
plasamente a crescut, fapt care se poate constata şi în numărul de mobilităţi 
solicitate în anul 2011 de instituţiile de învăţământ superior, faţă de numărul 
mobilităţilor efectuate în anul universitar 2010-2011: 7772 mobilităţi ale 
studenţilor solicitate pentru anul universitar 2011-2012,  4604 mobilităţi 
efectuate în anul universitar 2010-2011; 

� finalizarea proiectului de finanţare de mobilităţi studenţeşti şi ale profesorilor 
prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE):  în cadrul 
acestei scheme de finanţare au beneficiat de mobilităţi 157 studenţi şi 46 cadre 
didactice; 

o Leonardo da Vinci: 
� rata de absorbţie în cazul proiectelor de mobilităţi 2009 (exerciţiu încheiat în 

anul 2011) a crescut de la 95,2% (proiecte de mobilităţi 2008) la 97,2% din 
valoarea contractată ; 

� rata de absorbţie în cazul proiectelor de parteneriat Leonardo da Vinci 2009 
(proiecte încheiate în anul 2011) este de 99,63%; 

� numărul de candidaturi pentru proiecte de mobilităţi 2011 a crecut cu 50,45% 
faţă de anul 2010 (224 candidaturi în anul 2010 şi 337 candidaturi în anul 
2011). 

o Grundtvig: 
� creşterea numărului de candidaturi pentru Ateliere Grundtvig în anul 2011 cu 

78,38% faţă de anul 2010 (de la 37 candidaturi în anul 2010 la 66 candidaturi 
în anul 2011); 

� creşterea calităţii candidaturilor pentru prooiecte de parteneriate de învăţare 
Grundtvig – scorul minim al proiectelor aprobate în anul 2011 a fost de 96,80 
puncte; 

� participare relevantă de factori interesaţi la evenimentele majore ale anului 
2011; 

� implicarea beneficiarilor de proiecte Grundtvig în proiectul FSE SOCIETAL, 
proiect coordonat de Asociaţia Reper21, în care Agenţia Naţională este 
partener, implicare care a determinat adoptarea principiilor şi indicatorilor 
responsabilităţii sociale în cadrul organizaţiilor care au derulat sau derulează 
proiecte Grundtvig. 

Asigurarea  unui 
management  corect al 

programelor 
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Luna Locul Evenimentul 

Bucureşti Seminar de monitorizare tematică Grundtvig 

Bucureşti Seminar de monitorizare tematică Grundtvig 

 

Aprilie 

Bucureşti Seminar de monitorizare tematică Grundtvig 

Bucureşti Informare in vederea raportarii pentru proiecte de parteneriat Leonardo da Vinci 

Bucureşti Reuniune tematica "Responsabilitate sociala, metode non-formale" Grundtvig 

Bucureşti Reuniune de monitorizare si consiliere pentru beneficiarii de parteneriate 
bilaterala Comenius aprobate in 2009 

 

 

Mai 

Constanţa Reuniune monitorizare tematică Erasmus 

Sibiu Intalnire de monitorizare regionala Erasmus 

Bucureşti Reuniune de monitorizare si consiliere pentru beneficiarii de parteneriate 

multilaterale Comenius  

Bucureşti Reuniune de informare privind raportarea finala Parteneriate Leonardo da Vinci 

 

Iunie 

Bucureşti Reuniuni de monitorizare tematică Responsabilitate socială şi accesul grupurilor 
dezavantajate  Grundtvig 

Iulie Bucureşti Reuniunea de informare, consiliere si contractare pentru beneficiarii de vizite de 
studii 

Bucureşti Seminar  de monitorizare Grundtvig (Ateliere şi Voluntari Seniori) 

Bucureşti Reuniunea de informare, consiliere proiecte Comenius Regio aprobate in anul 

2011 

 

Septembrie 

Bucureşti Reuniune de informare privind implementarea Proiectelor Leonardo da Vinci  
PLM aprobate in anul 2011 

Bucureşti Reuniune de informare privind implementarea Proiectelor Leonardo da Vinci 
VETPRO aprobate in anul 2011 

Bucureşti Reuniune de informare privind implementarea Proiectelor de Parteneriat 

Leonardo da Vinci aprobate in anul 2011 

Bucureşti Reuniune de informare privind implementarea Proiectelor Leonardo da Vinci IVT 
aprobate in anul 2011 

Bucureşti Reuniune de informare si consiliere pentru beneficiarii de proiecte multilaterale 
Comenius aprobate in anul 2011 

Bucureşti Reuniune de informare si consiliere pentru beneficiarii de proiecte multilaterale 

Comenius aprobate in anul 2011 

Bucureşti Reuniune de informare privind implementarea Proiectelor Leonardo da Vinci IVT 
aprobate in anul 2011 

Bucureşti Reuniune de informare si consiliere pentru beneficiarii de proiecte bilaterale 
Comenius aprobate in anul 2011 

Bucureşti Reuniune de informare si consiliere pentru beneficiarii de proiecte multilaterale 

Comenius aprobate in anul 2011 

 

 

 

 

Octombrie 

Bucureşti Reuniune de informare si consiliere pentru beneficiarii de proiecte multilaterale 
Comenius aprobate in anul 2011 
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• Număr de vizite de monitorizare/verificare la sediul beneficiarilor: 144 
o 100 vizite de monitorizare pentru mobilităţi de formare continuă Comenius; 
o 14 vizite de monitorizare pentru proiecte Leonardo da Vinci; 
o 30 vizite de verificare. 

 

 
• Numărul de răspunsuri la chestionarele (on-line) de satisfacţie: 1160, cu 41 mai 

mare decât în anul 2010. 
• Nivel de satisfactie a beneficiarilor, rezultat din cele 1160 răspunsuri date în 

chestionare: 
o Privind  colaborarea cu personalul Agenţiei pentru informare şi consultanţă în 

vederea scrierii de propuneri de proiecte, în termeni de: 
� Deschidere – grad general de satisfacţie: 95% 
� Amabilitate – grad general de satisfacţie: 91,8% 
� Explicaţii clare, precise şi corecte – grad general de satisfacţie: 

82,5% 
� Promptitudine în răspuns – grad general de satisfaţie: 83% 

o Privind  colaborarea cu personalul Agenţiei pentru informare şi consultanţă la 
contractare şi pentru implementarea proiectului, în termeni de: 

� Deschidere – grad general de satisfacţie: 97% 
� Amabilitate – grad general de satisfacţie: 96,3% 
�  Explicaţii clare, precise şi corecte – grad general de satisfacţie: 

93,8% 
� Promptitudine în răspuns – grad general de satisfaţie: 92,7% 

o Privind  colaborarea cu personalul Agenţiei în ceea ce priveşte consultanţa 
pentru elaborarea raportului final al proiectului, în termeni de: 

� Deschidere – grad general de satisfacţie: 96,5% 
� Amabilitate – grad general de satisfacţie: 95,7% 
�  Explicaţii clare, precise şi corecte – grad general de satisfacţie: 

93,8% 
� Promptitudine în răspuns – grad general de satisfaţie: 93,2% 

• Număr de reuniuni de diseminare/valorizare organizate/la care a participat 
Agenţia Naţională: 11 evenimente faţă de 8 evenimente în 2010. 

Luna Locul Evenimentul 

Aprilie Bucureşti Ziua porţilor deschise Erasmus 

Bucureşti Comenius –Ziua porţilor deschise 

Bucureşti Targ de naţional al ofertelor de recalificare (Leonardo da 
Vinci) 

Timişoara Forumul educatiei 2011 

Mai 

Bucureşti Tineretul în mişcare; sinergia mobilitate — voluntariat în 
programele educaţionale europene 

Iunie Bucureşti Conferinta Medika 2011 

Bucureşti Conferinta E-COMM-LINE 2011 

Bucureşti MALLingvism-Voci si culoare 

 

Septembrie 

Bucureşti Ziua europeana a limbilor straine 

Noiembrie Bucureşti Verde, Voluntariat, Valorizare - Conferinta nationala de 

valorizare a proiectelor LLP si TIA 

Decembrie Bucureşti  Seminarul National de diseminare si valorificare pentru Vizite 
de Studiu. 

• Număr de categorii noi de beneficiari atrase în program: 4 ; 

• Număr de acţiuni/activităţi de comunicare adresate grupurilor ţintă slab 
reprezentate în program: 8; 

Asigurarea unei 
comunicări externe 

efective 



 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Nivel mediu de satisfacţie a beneficiarilor, rezultat din răspunsurile date în 

chestionarele de satisfacţie: 92,61%  „bine” şi „foarte bine”. 
• Nivel mediu de satisfacţie a participanţilor la evenimente organizate de Agenţia 

Naţională, colectat din datele completate în fişele de evaluare a evenimentelor 
(2705 participanţi la evenimentele la care s-au aplicat chestionare şi 1994 de 

chestionare completare) : scor mediu 4,68 din maxim 5 

Numar de participanti la evenimente la care s-a aplicat 
chestionar de evaluare  2705 
Numar de chestionare completate 1994 
Rata de completare fise de evaluare 73.72% 
Procent din Excelent 93.86% 
Evaluare medie 4.69 
Numar de evenimente la care s-a aplicat chestionar de evaluare 48 

Numar de participanti la evenimente la care nu s-au aplicat 
chestionare 414 

Numar de evenimente la care AN a participat ca invitat 16 
Numar de evenimente la care AN a fost partener 3 
Numar de evenimente la care AN a colaborat la organizare 8 
Numar de evenimente organizate de AN 55 
Numar total evenimente 82 

Procent evenimente organizate de departamentul Comenius/ 
organizate in colaborare 20.63% 

Procent evenimente organizate de departamentul 
Erasmus/organizate in colaborare 12.70% 

Procent evenimente organizate de departamentul 
LdV/organizate in colaborare 42.86% 

Procent evenimente organizate de departamentul 
Grundtvig/organizate in colaborare 11.11% 

Procent evenimente organizate de departamentul 
VS/organizate in colaborare 6.35% 

Procent evenimente organizate de PPVI/organizate in 
colaborare 1.59% 

Procent evenimente organizate de mai multe 
departamente/organizate in colaborare 1.59% 
Procent evenimente organizate de AN/organizate in colaborare 3.17% 

 
• Nivel mediu de satisfacţie (scoruri realizate, scorul maxim fiind 5) a 

participantilor la întâlniri individuale cu experţii Agenţiei, la sediul Agenţiei, 
calculat pe baza informaţiilor colectate din chestionarele completate de 
participanţii la întâlniri:  

o Calitatea informatiei primita in timpul vizitei:  
� Utilitatea informatiilor  pentru scopul vizitei: 4,7; 
� Modul in care s-a comunicat informatia: 4,91; 
� Intelegerea cerintelor programului: 4,58; 

o Colaborarea cu  personalul AN cu care ati interactionat pe parcursul vizitei: 
� Promptitudine in rezolvarea solicitarii:4,70; 
� Deschidere: 4,79; 
� Amabilitate: 4,82; 
� Profesionalism: 4,82. 

o Cum apreciati informarea pe care AN o realizeaza prin: 
� Paginile de internet gestionate de AN: 4,24; 
� Buletinul informativ electronic: 3,30; 
� Materiale informative: 3,85; 
� Evenimente şi acţiuni de promovare: 4,30; 
� Reţele de colaboratori ai Agenţiei Naţionale: 3,55. 

• Număr de evenimente organizate de alte instituţii la care au participat 
reprezentanţi AN: 16  

 
 

Asigurarea unui  
parteneriat efectiv cu  

părŃile interesate 
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• Număr de proiecte în care a fost implicată Agenţia Naţională în anul 2011:  8 
o Schema de sustinere complementară a mobilităţii europene a cadrelor didactice 

din învăţământul preuniversitar, beneficiare ale Programului Învăţare pe Tot 
Parcursul Vieţii (Lifelong learning)” 

� Proiect finanţat din Fondul Social European (FSE), Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2009 – 2011 care a vizat: 

• îmbunătăţirea formării continue a personalului din educaţie şi 
formare profesională prin creşterea accesului transnaţional la 
resursele de formare europene; 

• creşterea atractivităţii profesiei de cadru didactic pentru tinerii aflaţi 
la început de cariera. 

� Durata stagiilor: între 5 zile şi 6 săptămâni. 
� Tipurile de activitaţi de formare finanţabile: cursuri, job-

shadowing/plasament în instituţii, participare la seminare/ conferinţe 
europene. 

� Publicul ţintă din sfera învăţământului preuniversitar: profesori (inclusiv cei 
din învăţământul preşcolar şi vocaţional), formatori, directori, manageri 
educaţionali, personal administrativ, alt personal nedidactic sau didactic 
auxiliar, inspectori, consilieri, psiho-pedagogici, consilieri pentru orientarea în 
carieră, educatori/mediatori/facilitatori pentru învăţare, personal implicat în 
educaţia interculturală sau care lucrează cu copii ai persoanelor itinerante, 
muncitorilor migranţi, rromi şi nomazi. 

� Prin proiect s-a suplimentat bugetul alocat mobilităţilor individuale Comenius 
pentru formare continuă cu 2079376EURO. 

 
INDICATORI REALIZATI IN PROIECTUL FSE: 2009-2011 

INDICATOR Valoare prognozata Valoarea realizata 

Personal format 2400 2465 

Din care FEMEI 1900 2190 

din rural 250 482 

Atestat de participare 2400 2465 

Din care FEMEI 1900 2190 

 
Rata personalului certificat 

 
100% 100% 

 
Rata anuala de crestere a nr. 

de candidaturi 
15% 73% 

Rata beneficiarilor cu varsta 
sub 35 de ani 

30% 48.91% 

Rata beneficiarilor care vor 
primi certificatul Mobilipass 

60% 74.66% 

Rata anuala de crestere a nr. 
de proiecte de parteneriat 

Comenius 
15% 22.35% 
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o Creative, Innovative and Transferable Methods in the Training of 
Teachers and Training Staff – Formal and Non-formal Education-
"CityM" proiect de reţea tematică finanţat de Comisia Europeană în cadrul 
LLP, vizând activităţi de monitorizare tematică a proiectelor Comenius, 
Grundtvig şi Leonardo da Vinci centrate pe formarea profesorilor şi 
formatorilor.  
� Proiectul este coordonat de ANPCDEFP şi implică Agenţiile Naţionale 

din Austria, Belgia (Comunitatea flamandă), Cipru, Danemarca, 
Germania, Lituania, Norvegia, Polonia, Spania, Suedia, Marea Britanie.  

� Proiectul se desfăşoară în perioada ianuarie 2010 – martie 2012.  
� Proiectul şi-a propus:  

� Identificarea celor mai relevante exemple de metode 
inovative, creative şi transferabile dezvoltate în cadrul unor 
proiecte Grundtvig, Leonardo da Vinci şi Comenius în 
perioada 2007-2009, 

� Analiza datelor şi elaborarea unui kit cu metode creative, 
inovative şi transferabile privind formarea cadrelor didactice,  

� Promovarea rezultatelor la nivelul decidenţilor politici şi al 
principalilor actori instituţionali, în vederea unei mai bune 
integrări a rezultatelor proiectelor în politicile şi practicile 
naţionale. 

� În perioada 6-8 martie 2012 va avea loc la Bucureşti Conferinţa 
finală a proiectului. 

o Proiect SEE - Schema de finanţare pentru mobilităţi universitare în 
Spaţiul Economic European: mobilităţi transnaţionale dinspre România 
înspre Norvegia, Liechtenstein, Islanda în anul 2009-2010 şi primul 
semestru al anului academic 2010-2011.  

� Scopul proiectului: sprijinirea studenţilor şi personalului (didactic 
sau nedidactic) din universităţile româneşti pentru realizarea de 
mobilităţi în instituţii din ţările mai sus menţionate, respectând 
regulile programului Erasmus şi fiind consideraţi „studenţi şi 
profesori Erasmus cu grant Erasmus zero”. 

� Durata mobilităţilor studenţilor: de minimum 3 luni şi maximum 
un an (2009-2010)/semestru (2010-2011)  

� Durata mobilităţilor personalului didactic/nedidactic: minimum o 
săptămână şi maximum patru săptămâni.  

� Valoarea burselor studenţilor: 1000 EURO/lună  
� Valoarea burselor personalului didactic/nedidactic: 1.000 EURO/ 

săptămână fără a putea depăşi un total de 3.500 EURO pentru 
întreaga perioadă de mobilitate.  

� Au beneficiat de finanţare pentru mobilităţi în total 157 studenţi 
şi 46 cadre didactice. 

o „INCLUSION” – Proiect de retea tematică finanţat de Comisia 
Europeană, coordonat de Agenţia Naţională din Marea Britanie-ECORYS şi 
la care participă alte 13 Agenţii Naţionale de implementare a LLP (CZ, DE, 
IT, FI, LV, NL, PL, PT, RO, SI, SE, TR, UK –British Council. 

� Obiectivele proiectului sunt: 
• Explorarea semnificaţiei termenului de grup dezavantajat 

la nivelul fiecărei ţări partenere; 
• Stabilirea  nivelului  de  succes  al  LLP  în  ceea  ce 

priveşte  
      sprijinul acordat grupurilor dezavantajate; 
• Identificarea şi diseminarea recomandărilor Comisiei 

Europene, Agenţiei Executive şi Agenţiilor Naţionale de a 
creste numărul de grupuri care au acces la LLP şi de a 
face programele sectoriale mai inclusive. 

� Rezultate pe termen lung aşteptate: 
• Creşterea gradului de conştientizare a problemelor cu 

care se confruntă grupurile dezavantajate/slab 
reprezentate; 
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• O înţelegere mai bună şi o sensibilizare a Comisie, 
autorităţilor naţionale şi Agenţiilor Naţionale care 
participă la LLP, cu privire la importanţa de a face 
participarea grupurilor dezavantajate cât mai 
cuprinzătoare în program. 

� Durata proiectului: 3 ani. 
In anul 2011, in cadrul proiectului INCLUSION s-au organizat  
următoarele evenimente:  

• O întâlnire a echipei de proiect în luna iunie, pentru a definitiva 

ultimele detalii ale seminarului organizat în ziua următoare  şi 

pentru a pune la punct următorul raport intermediar.   

• Un seminar, în luna iunie,  la Roma cu scopul de a găsi soluţii şi 

exemple de bună practică în depăşirea obstacolelor incluziunii în 
LLP. Pe durata seminarului s-au organizat două ateliere de lucru 

în paralel: “Breaking down barriers and widening participation in 

the LLP” şi “Effective dissemination and exploitation of best practice 

in Inclusion”. In timpul acestor ateliere, participanţii au avut 

ocazia să facă propuneri pentru îmbunătăţirea viitorului program 
şi au încercat să găsească metode cât mai realiste pentru a sprijini 
incluziunea.  

• O întâlnire a echipei de proiect în luna decembrie, în timpul 

căreia: 
o  s-au prezentat informatii privind raportul proiectului; 
o s-au discutat: 

� recomandarile care vor fi făcute în rapotul final 
pentru actorii implicaţi în procesul de incluziune 

în LLP: CE, Agenţiile Naţionale şi beneficiarii 
programului; 

� site-ul proiectului şi măsura în care acesta este 

atractiv şi accesibil pentru toţi cei interesaţi în 
LLP; 

� posibilitatea ca proiectul prezent să îşi găsească 

continuare într-un nou proiect. 
o GINCO – Grundtvig International Network of Course Organisers  

 
� GINCO este o reţea Grundtvig condusă de un consorţiu 

internaţional format din 21 de organizaţii din 14 ţări diferite, cu 
experienţă considerabilă în organizarea de cursuri Grundtvig de 
calitate, organizaţii cu expertiză în didactică, ICT, recunoaşterea şi 
validarea competenţelor şi Agenţii Naţionale. 

� GINCO are ca principal scop crearea unei reţele la nivel european 
din care să facă parte atât organizaţiile care derulează în prezent 
cursuri Grundtvig cât şi organizaţiile care doresc să ofere astfel de 
cursuri în viitor. 
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� Obiectivele reţelei sunt: 
• îmbunătăţirea calităţii ofertei de training european Grundtvig 

şi a sistemului de acreditare; 
• schimbul de expertiză între organizatorii actuali şi potenţiali 

de cursuri Grundtvig; 
• îmbunătăţirea cooperarii între părţile interesate relevante 

(organizaţii de educaţie a adultilor, Agenţii Naţionale, Comisia 
Europeană); 

• profesionalizarea organizaţiilor vizavi de oferta si derularea 
cursurilor; 

• extinderea ofertei de cursuri în ţările LLP; 
• oferirea de suport în diseminarea şi sustenabilitatea 

cursurilor. 
Pe parcursul anului 2011 a fost tipărit primul buletin informativ al proiectului 
şi a avut loc a doua Conferinţă avînd ca temă validarea rezultatelor învăţării. 

o Competenţe şi instrumente pentru adoptarea responsabilităţii sociale şi 
de mediu în cadrul organizaţiilor societăţii civile, proiect cofinanţat din 
Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 3, Domeniul major de 
intervenţie 3.3: Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru 
partenerii sociali şi societatea civilă. 

• Proiectul este implementat de către Asociaţia REPER21 
împreună cu  ANPCDEFP şi Asociaţia CRIES.  

• Scopul proiectului: să ofere asistenţă ONG-urilor româneşti 
pentru adoptarea principiilor dezvoltarii durabile - echilibrul 
mediului, echitate socială şi eficacitate economică - în cadrul 
propriilor activităţi şi proiecte. 

Obiectivele proiectului: 

• Informarea si formarea reprezentantilor si voluntarilor ONG-

urilor in cadrul unor seminarii tematice privind importanta, 

beneficiile si metodele adoptarii responsabilitatii sociale si de 
mediu in proiectele pe care le desfasoara; 

• Elaborarea unui ghid practic si lansarea unei comunitati 

online (Societal.ro), ca principale instrumente pentru 

schimbul de idei si difuzarea de bune practici de 
responsabilizare in organizatiile non-profit; 

• Consilierea unor ONG-uri care gestioneaza proiecte europene, 

cu scopul cresterii gradului de responsabilitate sociala si de 

mediu al activitatilor desfasurate, in cadrul unor initiative-
pilot; 

• Crearea unei retele nationale de promotori ai 

responsabilitatii, formata din reprezentanti ai ONG-urilor 

care desfasoara proiecte in domeniul educatiei si formarii 
adultilor. 

Rezultate principale: 

• un PORTAL comunitar: Societal.ro; 

• un GHID practic pentru responsabilizarea proiectelor; 

• o etapa de experimentare, prin realizarea unor PROIECTE-

PILOT; 

• o RETEA nationala de promotori de responsabilitate. 

o NetECVET: Working together to understand and implement ECVET 
proiect aprobat în cadrul Apelului la propuneri EACEA/10/2010 (ECVET). 
„ECVET- European Credit System for Vocational Education and Training” 
reprezintă Sitsemul European de Credite pentru Formarea Profesională  

� Coordonator al proiectului este Agenţia Naţională din Germania, iar 
parteneri sunt alte 13 Agenţii Naţionale din AT, IT, NL, FI, DK, FR, NO, 
PL, RO, SE, TR, UK, HU. 

� Scopul proiectului este sprijinirea implementării ECVET făcând 
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• Inţelegere comună, la nivel european, a ECVET în practicile de 
educaţie şi formare profesională; 

• Informaţii structurate, în baza de date ADAM, referitoare la proiecte 
care abordează/dezvoltă ECVET; 

• Vizibilitate îmbunătăţită a rezultatelor proiectelor Leonardo da 
Vinci în termeni de instrumente, modele şi exemple de bune 
practici; 

• Creşterea capacităţii de testare şi implementare a  elementelor 
ECVET prin:  

o dezvoltarea, pe baza analizei rezultatelor proiectelor  
Leonardo da Vinci implementate până în prezent, a unui set 
de instrumente privind proiectarea, derularea şi validarea 
unor stagii de formare profesională; 

o dezvoltarea de materiale de  formare profesională pentru 
profesioniştii din domeniul VET. 

• Mai multe candidaturi de proiecte în cadrul priorităţii ECVET. 
� Durata proiectului: 3 ani. 
� Pe parcursul anului 2011 s-au derulat următoarele activităţi: 

• S-a realizat forumul proiectului; 
• S-au stabilit criteriile de selecţie a proiectelor care pot fi date ca 

exemple de bună practică privind implementarea ECVET; 
• Au fost analizate şi selectate proiecte de către Agenţiile Naţionale 

partenere şi propuse spre selecţie celor doi experţi ECVET din 
echipa de implementare a proiectului; 

• Experţii ECVET au selectat exemplele de bună practică; 
• S-au stabilit criteriile de selecţie a participanţilor la cele 7 ateliere 

care se vor desfăşura în anul 2012; 
• Au fost selectaţi participanţii la atelierele de lucru din 2012; 
• S-au stabilit temele de discuţii şi de lucru în cadrul atelierelor: 

o Atelierul 1 din Olanda: Cum să începi un parteneriat ECVET; 
o Atelierul 2 din Danemarca: Construirea reţelelor; 
o Atelierul 3 din Franţa: Descrierea rezultatelor învăţării; 
o Atelerul 4 din Italia: Descrierea rezultatelor învăţării; 
o Atelierul 5 din Marea Britanie: Evaluarea, validarea şi 

recunoaşterea rezultatelor învăţării; 
o Atelierul 6 din Suedia: Evaluarea, validarea şi 

recunoaşterea rezultatelor învăţării; 
o Echipa Naţională de experţi ECVET – proiect depus în noiembrie 2011 la EACEA şi 

aprobat în ianuarie 2012. Proiectul este finanţat Comisia Europreană şi este 
gestionat de ANPCDEFP. 

� Scopul proiectului este acela de a contribui la reforma în educaţie și formare 
profesională prin: 

• Promovarea dezvoltării și folosirii ECVET la toate nivelurile cadrului 
naţional al calificărilor, pentru a facilita mobilitatea transnaţională 
și recunoașterea rezultatelor învăţării pe tot parcursul vieţii și în 
contexte internaţionale de învăţare; 

• Realizarea condiţiilor necesare și adoptarea măsurilor potrivite 
pentru ca ECVET să fie aplicat în mod gradual în calificările VET la 
toate nivelurile NQF și EQF și folosit cu scopul transferului și 
recunoașterii rezultatelor învăţării obţinute de diverse persoane în 
contexte formale, non-formale și informale. 

� Rolul echipei ECVET formată în cadrul proiectului este acela de a sprijini:   
• schimbările referitoare la calificări; 
• activităţile privind eliminarea barierelor existente în mobilităţile 

geografice și profesionale; 
• factorii interesaţi, pentru o înţelegere mai bună a ECVET cu scopul 

de a implementa principiile ECVET în definirea calificarilor. 
• Obiective specifice: 

• Să sprijine actorii relevanţi din VET în dezvoltarea expertizei lor 
ECVET; 

• Să faciliteze accesul la informaţie și consultanţă privind 
folosirea ECVET, atât actorilor relevanţi  în domeniul VET cât și 
persoanelor particulare; 
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• Să se asigure că aplicarea ECVET în calificări este corect descrisă și că 
documentele Europass asociate, emise de autorităţi competente, conţin 
informaţii relevante; 

• Să promoveze proiectele de Mobilităţi Leonardo da Vinci ca oportunităţi 
transparente și flexibile de dezvoltare profesională, precum și alte tipuri de 
proiecte/ mobilităţi care vizează dezvoltarea profesională.  

• Activităţi propuse: 
• 5 evenimente de informare și promovare; 
• 8 sesiuni de formare pentru beneficiarii de proiecte de mobilitati Leonardo da 

Vinci; 
• 2 sesiuni de formare cu angajaţi ai Camerelor de Comerţ, Agenţiilor de 

ocupare; 
• 2 sesiuni de formare cu inspectorii VET și responsabili cu programe educaţionale 

europene din ISJ-uri; 
• 1 forum  de discuţii pe site-ul AN; 
• realizarea unui studiu privind barierele/obstacolele întâmpinate în transferul 

și recunoașterea rezultatelor învăţării, de către beneficiarii de mobilităţi; 
• realizarea unui ghid on-line cu privire la folosirea ECVET pentru furnizorii de 

formare în VET. 
• Durata proiectului: 2 ani. 

o Echipa Naţională de experţi BOLOGNA – proiect depus în martie 2011 la EACEA. 
Proiectul este finanţat Comisia Europreană şi este gestionat de ANPCDEFP. Perioada 
de derulare a proiectului este 01.07.2011-31.12.2013 
Scopul proiectului este acela de a sprijini reforma în învăţământul superior din 
România în conformitate cu prevederile noii legi a educaţiei naţionale (Legea 
nr.1/2011). 
Obiectivele specifice sunt: 

o Să crească gradul de conştientizare a principalilor actori implicaţi în 
învăţământul superior cu privire la modul în care procesele şi instrumente (cum 
ar fi reformele Bologna, Tineretul în mişcare, Erasmus, ECTS, DS, ESG, EQF / 
CNC) ar putea sprijini, împreună cu noua lege,  reforma naţională în domeniu. 

o Să sprijine Autoritatea Naţională în realizarea unei mase critice de implicare în 
procesul de reformă a actorilor principali. 

o Să crească interesul instituţiilor de învăţământ superior românesc pentru 
obţinerea Sistemului European de Credite Transferabile si/sau a Suplimentului 
la Diploma (ESTS/DS) şi pentru o mai bună implementare a acestor două 
instrumente, inclusiv printr-o mai bună înţelegere a conceptului de "rezultatele 
învăţării". 

o Să ajute studenţii şi profesori pentru a înţelege mai bine cele mai recente evoluţii 
ale  Spaţiului European al Învăţământului Superior  (EHEA). 

o Să promoveze activităţile ERASMUS dincolo de acţiune privind mobilitatea, 
concentrându-se pe acţiuni centralizate, cum ar fi dezvoltarea curriculum-ului, 
cu provocarea de a integra dimensiunea europeană în unele domenii. 

Activităţi propuse: 
o 3 reuniuni de informare privind creditele ECTS/DS; 
o 1 seminar de formare privind completarea formularelor de candidatură 

pentru credite ESTS/DS; 
o 1 sesiune de formare a cadrelor didactice implicate în domeniul DS, privind 

descrierea rezultatelor învăţării; 
o 1 atelier de lucru la ivel european, organizat în Marea Britanie; 
o 2 Conferinţe Naţionale-una pre şi alta post Conferinţa Ministerială EHEA care 

va avea loc la Bucureşti în  aprilie 2012; 
o 1 atelier cu tema „Impactul Standardelor şi Ghiduri Europene (ESG) în învăţămîntul 

superior din România; 
o 1 activitate de formare, la nivel european, a experţilor Bologna şi a 

reprezentanţilor din ANPCDEFP.  
o 3 reuniuni de informare/diseminare pentru reprezentanţi ai instituţiilor de 

învăţămînt superior, studenţi şi cadre didactice universitare, privind 
programul Erasmus, Comunicarea din 2011 privind modernizarea 
învăţământului superior, Declaraţia EHEA după Conferinţa Ministeriala din 
Aprilie de la Bucureşti. 
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• Nivel mediu de satisfactie privind comunicarea internă: 5,8 pe o scară de la 1 la 7  
• Număr de activităţi inter-departamentale dezvoltate în comun în ANPCDEFP: 6 tipuri de 

activităţi care se referă la: 
o organizarea de evenimente comune, 
o armonizarea procedurilor de lucru,  
o transferul de bună practică privind instrumentele folosite în monitorizarea şi 

evaluarea proiectelor pe întreg ciclul de viaţă al acestora, 
o creşterea gradului de reciclare şi de valorificare a deşeurilor colectate selectiv, ca 

urmare a creşterii gradului de informare, conştientizare şi educare a angajaţilor 
cu privire la colectarea selectivă şi managementul deşeurilor,  

o analiza şi evaluarea activităţii derulate pe parcursul unui an calendaristic. 

• Audit de supraveghere a certificării ISO  9001-2008 finalizat fără observaţii.. 
• Solicitarea transmisă de către alte instituţii Agenţiei Naţionale de a fi partener în proiecte – 

indicatorul  este numărul celor 8 proiecte în care este implicată Agenţia Naţională. 
• Selectarea de către CE a unor reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale în grupuri de 

lucru la nivel european: 
o “The Working Group on the simplification of the management of the new 

programme post 2013” – reprezentant din partea Agenţiei Naţionale a 
directoarei ANPCDEFP; 

o Grup de lucru CEDEFOP  pentru Vizite de studiu – reprezentant din partea 
ANPCDEFP un expert responsabil cu gestionarea Vizitelor de studiu; 

o Grup de lucru pentru Acţiunea Comenius Regio –reprezentant din partea 
ANPCDEFP coordonatoarea departamentului Comenius; 

o Grup de lucru pentru Acţiunea Mobilităţi Leonardo da Vinci –reprezentant din 
partea ANPCDEFP un expert al Agenţiei Naţionale. 

o Grup de lucru pentru Parteneriate Leonardo da Vinci –reprezentant din partea 
ANPCDEFP un expert al departamentului Leonardo da Vinci; 

o Grup de lucru pentru baza de date EST – reprezentanţi din partea ANPCDEFP un 
expert al departamentului Comenius şi un expert IT 

• Aprecierile pozitive ale misiunilor de monitorizare/control/audit efectuate de 
Comisia Europeană 

ÎmbunătăŃirea 
comunicării 

interne 
 

• Număr de cursuri/programe de formare la care au participat angajaţii:  28 
• Număr de angajaţi care au participat la cursuri/activităţi de formare:  

o Curs de formare “SPSS” organizat la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, la care a 
participat o persoană din AN; 

o Vizită de studiu în domeniul formării profesionale în Spania, organizată în cadrul unui 
proiect POSDRU al Fundaţiei Observator la care au participat 2 persoane din AN ; 

o Curs de formare pentru formatori în vederea evaluarii proiectelor de parteneriat 
Comenius, Leonardo da Vinci şi Grundtvig organizat de Comisia Europeană, la care 
au participat 3 persoane din AN; 

o Curs de formare pentru utilizarea bazei de date LLPLink, organizat de Comisia 
Europeană, la care au participat 2 persoane din AN; 

o Curs de formare pentru utilizarea Mobility Tool organizat de Comisia Europeană, la 
care au participat 2 persoane. 

o Reuniune de formare organizată de CE pentru implementarea actiunii Comenius-
Mobilitati individuale ale elevilor", la care a participat o persoană din AN. 

o Curs de formare “Controlul Calitatii în Şcoală” organizat de ARACIP, la care au 
participat  5 persoane din AN. 

o Curs privind „Conceptele, metodologia şi practica auditului intern" , organizat de 
KSC Training Ploiesti, la care a participat o persoana din AN. 

o Job Shadowing - Proceduri de verificare a beneficiarilor si organizarea auditului 
intern, UK : British Council si Ecorys la care a participat o persoană din AN. 

o Reuniuni de informare şi formare organizate de CE- 10 participanţi din AN 
• În ANPCDEFP functionează un Sistem de Management al Performanţei bazat pe 

criterii, metode, indicatori, ţinte, instrumente de monitorizare şi evaluare a 
personalului Agenţiei, negociate şi asumate de acesta. 

• Ariile de îmbunătăţire pentru activitatea Agenţiei Naţionale în anul 2011 au fost 
stabilite printr-un proces de auto-evaluare efectuat conform modelului EFQM; 

• Au fost reduse cheltuielile materiale cu aproximativ 2,5% faţă de anul 2010; 
• Se utilizează un sistem de normare astfel încât gradul de încărcare a personalului 

să fie echilibrat.  

Recunoasterea externă a  
performanŃelor ANPCDEFP 

Utilizarea eficientă  
a resurselor 

ÎmbunătăŃirea managementului 
resurselor umane 
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CAP. III Metodologie 
 
Obiectivele elaborării acestui raport sunt: 

• să se analizeze evoluţia şi tendinţele programului de la lansare până în prezent; 

• să se analizeze rezultatele LLP obţinute în anul 2011,  

• să se identifice bunele practici în implementarea proiectelor încheiate în anul 

2011; 

• să se valorifice datele relevante obţinute din implementarea în anul 2011 a 

proiectelor finanţate în cadrul LLP, pentru proiectarea unui studiu de impact al 
LLP în termeni de beneficii şi perspective viitoare în domeniul educaţiei şi 
formării profesionale; 

Sursele de informaţii folosite au fost: 

• documentele programatice europene si naţionale privind educaţia şi formarea 

profesională: 
o Strategia Revizuită de la Lisabona; 

o Sistemul European de Credite pentru Educaţie şi Formare Profesională - 
European Credit System for VET (ECVET); 

o Cadrul european de referinţă pentru asigurarea calităţii în educaţie şi 

formare profesională -European Quality Assurance Reference 
Framework for VET (EQARF); 

o Cadrul European al Calificărilor (EQF);  

o Strategia integrată de dezvoltare a resurselor umane din perspectiva 
învăţării pe parcursul întregii vieţi 2009-2020; 

o Planul National de Dezvoltare 2007-2013;  
o Strategia Europa 2020; 
o Programul Sectorial Operational de Dezvoltare a Resurselor Umane 

2007-2013. 

• documente specifice LLP:  

o decizia 1720/2006 a Parlamentului şi Consiliului European; 
o Apelurile Generale şi Apelurile Naţionale pentru propuneri de proiecte  

2007, 2008, 2009, 2010, 2011; 
o Ghidul LLP  versiunile 2007, 2008, 2009, 2010, 2011; 
o Programele de lucru pe anii 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 aprobate de 

autoritatea naţională şi de Comisia Europeană. 

• documente de monitorizare şi evaluare existente:  

o rapoarte de monitorizare la sediul beneficiarilor; 
o rapoarte de control/audit la sediul beneficiarilor;  

o rapoarte de progres şi rapoarte finale ale proiectelor/activităţilor 
derulate de beneficiari;  

o fişe de evaluare ale rapoartelor de progres şi a celor finale ale 

beneficiarilor, completate de experţi ai Agenţiei Naţionale şi/sau de 
experţi evaluatori independenţi; 

o chestionare completate de beneficiari/participanţi în timpul vizitelor de 

monitorizare/verificare/control. 

• rapoarte de analiză şi cercetări:  

o Rapoartele anuale (2007, 2008, 2009, 2010, 2011) privind 
implementarea LLP trimise la Comisia Europeană; 

o Raportul privind impactul implementării LLP în Romania în perioada 
2007-2009 elaborat de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei; 

o Rapoartele acţiunilor de audit şi a vizitelor de monitorizare efectuate de 

instituţii mandatate de autoritatea naţională sau de CE, sau de experţi ai 
CE; 

o Raport asupra stării sistemului naţional de învăţământ 2010; 
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o Raport de impact 2011 –Măsuri complementare de finanţare a 

mobilităţilor Comenius; 
o Raportul CEDEFOP : Learning outcomes approaches in VET curricula 

2010 

• baze de date: 

o LLPLink –bază de date care reprezintă un instrument de management al 
proiectelor finanţate de Agenţiile Naţionale în cadrul LLP, realizat de 

Comisia Europeană; 
o ADAM – platformă europeană de valorizare în care sunt prezentate 

rezultatele proiectelor Leonardo da Vinci Transfer de Inovaţie; 

o EST - platformă europeană de valorizare în care sunt prezentate 
rezultatele proiectelor de parteneriat Comenius, Grundtvig şi Leonardo 
da Vinci; 

o Leopass- bază de date pentru gestionarea şi raportarea proiectelor de 
Mobilităţi Leonardo da Vinci –proiecte finanţate până în anul 2010 
inclusiv; 

o Mobility Tool - bază de date pentru gestionarea şi raportarea proiectelor 
de Mobilităţi Leonardo da Vinci începând cu proiectele finanţate în anul 
2011; 

La nivelul Agenţiei Naţionale funcţionează un ciclu de evaluare bazat pe criterii diferite, în 
funcţie de faza în care se află proiectul evaluat. Sunt efectuate: 

• evaluari ex-ante pentru proiectele Leonardo da Vinci.  În acest tip de evaluare cel 

mai important criteriu este relevanţa. Evaluarea ex-ante pentru: 

o  proiectele de parteneriat Leonardo da Vinci şi de Transfer de inovaţie 
constă în evaluarea planurilor de implementare şi are loc înainte de 
contractare/ începerea derulării proiectelor; 

o proiectele de Mobilitate Leonardo da Vinci constă în evaluarea: 
�  programelor de pregătire lingvistică, pedagogică şi culturală - 

programele de pregătire sunt concepute de beneficiari în 
concordanţă cu formularul de candidatură şi redactate 
folosindu-se o fişă cadru realizată de experţii departamentului; 

� programelor de formare profesionala -sunt redactate pe baza:  

• unui model realizat la nivelul Comisiei Europene,  

• a standardelor pregătire profesională elaborate la nivel 

naţional sau a celor ocupaţionale şi a curriculum-ului 
naţional de formare profesionala iniţială.  

Atât pentru evaluarea programelor de pregătire cât şi a celor de formare 
se folosesc fişe de evaluare realizate la nivelul departamentului. 

• evaluare intermediară a proiectelor de parteneriat Comenius, Leonardo da Vinci, 

Grundtvig, Transfer de inovatie Leonardo da Vinci şi a unora dintre proiectele de 

Mobilităţi Leonardo da Vinci. De asemenea, Universităţile participante la 
programul Erasmus, transmit rapoarte intermediare după primul semestru al 
fiecărui an academic. Această evaluare este focalizată pe principiile eficienţei şi 

eficacităţii. Beneficiarii redactează  rapoarte intermediare/ de progres, iar 
experţii Agenţiei Naţionale evaluaeză aceste rapoarte şi documentele suport 
anexate la rapoarte, folosind fişe de evaluare realizate la nivelul fiecărui 

departament.  
Pentru colectarea de informaţii referitoare la modul de implementare a 
proiectelor de parteneriat s-a realizat la nivelul Agenţiei Naţionale o fişă de 

monitorizare pe care beneficiarii de proiecte trebuie să o completeze trimestrial 
şi să o trimită prin e-mail experţilor responsabili cu gestionarea proiectelor. 
Datele colectate sunt analizate şi permit experţilor agenţiei să intervină pentru a 
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oferi sprijin în implementarea proiectelor în cazul cărora s-au înregistrat 

probleme. Aspectele abordate în aceste fişe se referă la: 
o activităţile derulate în perioada dintre 2 raportări, 

o modificări apărute în implementarea proiectelor şi cauzele acestora, 
o probleme întâmpinate în implementarea proiectelor şi modul lor de 

rezolvare; 

o sprijin solicitat de beneficiari din partea Agenţiei Naţionale. 

• evaluare ex-post a proiectelor focalizată pe principiile impactului şi durabilităţii. 

Rapoartele finale ale tuturor tipurilor de proiecte/activităţi sunt evaluate în 
proporţie de 100% fie de experţii Agenţiei Naţionale fie de experţi evaluatori 

independenţi. Fiecare departament stabileşte aleatoriu un eşantion de evaluare 
aprofundată şi lărgeşte acest eşantion cu proiecte selectate pe criterii de risc 
(beneficiari cu experienţă redusă, posibilitatea dublei finanţări, proiecte derulate 

cu probleme, beneficiari recurenţi, beneficiari cu bonitate redusă etc.).  Structura 
şi conţinutul rapoartelor finale sunt stabilite de Comisia Europeană pentru 
majoritatea acţiunilor. Excepţie fac acţiunile din cadrul programului Erasmus 

(caz în care Comisia Europeană a precizat doar cerinţe minimale) şi Vizitele de 
studiu. O parte dintre fişele de evaluare folosite pentru evaluarea rapoartelor 
finale au fost realizate de Comisia Europeana, iar marea majoritate a fişelor de 

evaluare a fost realizată de experţii Agenţiei Nationale. Se folosesc fişe de 
evaluare realizate de Comisia Europeană numai pentru proiecte de parteneriat 
Comenius, Leonardo da Vinci şi Grundtvig şi pentru proiecte de Transfer de 

Inovaţie Leonardo da Vinci. Fişele de evaluare realizate de experţii agenţiei 
permit evaluarea tuturor aspectelor descrise în rapoartele finale şi o parte dintre 

ele au descriptori de nivel pentru 4 niveluri (nesatisfăcător, satisfăcător, bine şi 
foarte bine). În cazul fişelor de evaluare realizate de Comisia Europeană pentru 
proiecte de Parteneriat, aspectele descrise în raport trebuie încadrate în 3 

niveluri (nesatisfacător, satisfăcător şi foarte bine). Pentru categoriile evaluate 
nu există ponderi şi pentru niveluri nu există descriptori. Din acest motiv 
evaluarea nu poate fi unitară şi nu pot fi identificate proiectele bune, dar care nu 

sunt foarte bune din toate punctele de vedere. Pentru rezolvarea acestei 
deficienţe şi identificarea exemplelor de bună practică în cazul proiectelor de 
parteneriat Comenius, evaluatorii folosesc următorii indicatori stabiliţi la nivelul 

Agenţiei Naţionale:  
� Calitatea parteneriatului: 

• continuarea relatiilor de parteneriat si dupa finalizarea proiectului; 

• existenta  cel putin a unui produs final COMUN; 

• monitorizarea continua a progresului proiectului (dovezi) si 

utilizarea unei strategii de  evaluare; 

• repartizarea echilibrata a sarcinilor între parteneri; 

• asigurarea de sanse egale pentru participarea la activitatile 
proiectului (selectia grupurilor ţintă cu criterii clare şi respectarea 

egalităţii de şanse). 
� Calitatea produselor si a rezultatelor:  

• să fie relevante pentru proiectul în cauză; 

• să fie originale şi inovative; 

• să fie valorizate; 

• să respecte criteriile de identitate vizuală. 

� Impact: 

• obiectivele proiectului au fost atinse şi acest lucru este dovedit ; 

• competenţele dobândite să fie măsurabile şi măsurate ; 

• comunitatea locală să fie implicată în mod vizibil; 
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• experienţele din proiect să fie valorizate (diseminate, transferate, 

multiplicate);   

� Activitati: 

• activităţile desfăşurate au fost relevante pentru proiect; 

• există dovezi relevante pentru realizarea tuturor activităţilor (nu 

numai mobilităţile); 

• implicarea semnificativă în activităţi a elevilor, părinţilor, altor 

stakeholders; 

• implicarea seminificativă a elevilor în mobilităţi. 

Pentru evaluarea rapoartelor finale ale proiectelor de Transfer de Inovaţie, 
Comisia Europeană a furnizat o lista de verificare a raportului final şi o fişă de 
evaluare pentru produse finale (cu 4 niveluri de valori, pentru care nu există 

descriptori). 
În cazul mobilităţilor individuale Comenius, Grundtvig şi a Vizitelor de studiu 
fişele de evaluare a rapoartelor finale şi chestionarele aplicate în cazul vizitelor 

de verificare ex-post sunt astfel concepute încât evaluarea rezultatelor 
participării la programe de formare să se facă pe mai multe niveluri: 

• măsurarea reacţiei cursanţilor la experienţele de învăţare oferite - cât de 

satisfăcuţi sunt beneficiarii de experienţele de învăţare; 

• înregistrarea conţinutului învăţării –ce au învăţat beneficiarii prin 

participarea la activităţile de formare transnaţionale; 

• evaluarea schimbării organizaţionale – cum s-a schimbat cultura 

organizaţională a instituţiei în care activează beneficiarul activităţii de 
formare transnaţională; 

• evaluarea aplicaţiilor învăţării – frecvenţa cu care beneficiarii 

implementează practicile învăţate; 

• evaluarea activităţilor de învăţare ale elevilor/formabililor –realizările 

în domeniul educaţiei şi/sau formării profesionale a 
elevilor/formabililor au crescut; 

În cazul proiectelor de Mobilitate Leonardo da Vinci, fişa de evaluare a 
rapoartelor finale conţine  9 categorii şi aprecierea se face pe 4 niveluri de 
realizare. Evaluarea acestor proiecte se bazează pe triangulaţie. Sunt evaluate 

rapoartele finale ale beneficiarilor, rapoartele individuale ale participanţilor la 
plasamente de formare şi corelaţia între conţinuturile acordurilor de formare şi 
ale certificatelor de mobilitate Europass primite de participanţi. 

În anul 2011, an în care s-a încheiat proiectul FSE POSDRU cu titlul Schema de 
sustinere complementară a mobilităţii europene a cadrelor didactice din 
învaăţământul preuniversitar, beneficiare ale Programului de Învăţare pe 
tot parcursul vieţii (Lifelong learning), s-a efectuat, de către 2 experţi ai 
Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei în colaborare cu experţii ANPCDEFP, un 

studiu de impact al mobilităţilot individuale Comenius, studiu realizat cu 
informaţii colectate prin: 

� anchetă pe bază de chestionar  on-line la care au răspuns 1163 de 

beneficiari de mobilităţi individuale Comenius ; 
� 8 interviuri individuale semistructurate cu personalul care 

gestionează implementarea proiectelor şi activităţilor Comenius; 

� studii de caz -16 studii de caz . 
Pentru colectarea datelor s-au realizat următoarele instrumente: chestionar, ghid 
de interviu şi grilă de analiză pentru studiile de caz. 

Obiective specifice ale studiului au fost: 

• Identificarea experienţelor/percepţiilor/aşteptărilor beneficiarilor 

direcţi cu privire la oportunităţile şi provocările participării la 
programul de mobilităţi COMENIUS; 



 22 

• Identificarea percepţiilor/reprezentărilor actorilor implicaţi cu privire la 

impactul finanţării complementare a programului de mobilităţi 

COMENIUS, prin fonduri FSE-POSDRU;  

• Analiza opiniilor beneficiarilor direcţi cu privire la beneficiile 

programului de mobilităţi COMENIUS şi impactul la nivel personal şi 
instituţional;  

• Măsurarea valorii adăugate a proiectului pe baza unui set de indicatori 

măsurabili (baseline indicators);  

• Identificarea unor exemple de bune practici privind strategii şi acţiuni 

locale de realizare a unui parteneriat activ şcoală-întrepridere;  

• Elaborarea unui set de recomandări strategice privind implementarea 

activităţilor viitoare ale proiectului. 

În diferite etape din ciclurile de viaţă ale proiectelor şi/sau după încheierea acestora, 
experţii departamentului de Asigurare a Calităţii, Audit, Monitorizare şi Control 
efectuează vizite de monitorizare/control/audit la sediul beneficiarilor. Au fost realizate 

instrumente pentru colectarea de informaţii cu privire la modul de implementare a 
proiectelor/activităţilor atât la nivel instituţional cât şi la nivel individual. Informaţiile 
colectate, interpretarea lor şi propunerile de măsuri corective se găsesc în portofoliile 

proiectelor monitorizate/controlate/auditate. 
Informaţiile, colectate din sursele menţionate anterior, au fost structurate şi analizate 

prin triangulaţie. Pentru enunţarea concluziilor referitoare la implementarea LLP în 2011 
s-au analizat şi evaluat: 

• calitatea serviciilor de consiliere şi consultanţă oferite beneficiarilor de către 

experţii Agenţiei Naţionale; 

• rezultatele proiectelor implementate, 
încercându-se stabilirea unei relaţii clare între calitatea serviciilor oferite de Agenţia 

Naţională (centrate pe „client”), calitatea rezultatelor proiectelor implementate şi efectele 
LLP la diferite niveluri. 

În vederea colectării informaţiilor din surse şi cu metode diferite, s-au organizat  (cu 
ocazia reuniunilor care au avut loc la sediul Agenţiei Naţionale), 8 interviuri de tip Focus 
Grup.  Pentru realizarea interviurilor focalizate pe grup şi care au avut ca scop 

identificarea: 

• motivaţiei beneficiarilor de a se implica în proiecte şi mobilităţi 

transnaţionale; 

• sprijinului oferit şi a dificultăţilor întâmpinate în implementarea proiectelor 

şi mobilităţilor transnaţionale; 

• beneficiilor aduse la nivel personal, instituţional şi comunitar de proiectele şi 
mobilităţile transnaţionale, 

 s-a realizat un cadru de interviu în care aspectele vizate au fost: 

• părerea profesorilor/elevilor cu privire la proiectele şi mobilităţile 

internaţionale –motivaţie pentru participare, beneficii; 

• rolul şi statutul proiectelor şi mobilităţii transnaţionale la nivelul instituţiei 

din care provin participanţii la Focus Grup; 

• aprecierea şi sprijinul pentru astfel de activităţi la nivelul instituţiei,  

• impactul unor astfel de activităţi la nivelul instituţiei; 

• modul (ce caracteristici ar trebui sa aiba) în care ar putea o mobilitate 

transnaţională sau un proiect să fie folositoare/folositor la nivelul 
profesorilor/elevilor/instituţiei; 

• provocările participării la proiecte şi mobilităţi transnaţionale; 

• aprecierea colaborarii cu Agenţia Naţională privind derularea optimă a 

proiectelor şi mobilităţilor transnaţionale; 
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• ce ar trebui să facă Agenţia Naţională pentru îmbunătăţirea implementării şi 

impactului proiectelor şi mobilităţilor transnaţionale. 

În selectarea interviului de tip focus grup, ca metodă de colectare de date, s-a ţinut cont 
de următoarele avantaje ale acestei metode: 

• colectează date într-un context social  şi utilizează dinamica grupului pentru 
construcţia răspunsurilor, respectând astfel realitatea socială; 

• în grup apar idei noi care nu apar în rezolvarea individuală a sarcinilor; 

• interacţiunea şi dinamica grupului pot stimula răspunsurile; uneori, un focus-

grup este cea mai bună abordare pentru o temă delicată sau pentru subiecţi 
introvertiţi; 

• permite punerea faţă în faţă / confruntarea unui evantai de experienţe şi opinii 

variate în legătură cu o problemă de interes; 

• este mai economic decât alte forme de anchetă pentru că permite o utilizare 

eficace a timpului,  o economie de operatori şi recoltează simultan experienţele, 
părerile, trăirile etc. unui număr mai mare de subiecţi ;  

• este indicat în anchetele rapide. 

De asemenea, pentru proiectarea cadrului de interviu focalizat pe grup şi pentru 

pregătirea moderatorului au fost analizate următoarele dezavantaje şi modalităţile prin 
care efectele lor pot fi reduse: 

• numărul de aspecte care poate fi discutat e limitat : nu mai mult de zece. 
• timpul disponibil pentru ca fiecare participant să vorbească e limitat; 
• moderatorul are nevoie de o foarte bună pregătire în gestionarea dinamicii 

grupului; 
• contextul creat este  “de laborator”; 
• nu poate fi asigurată confidenţialitatea;  
• pot conduce la fenomene psihologice care afectează validitatea: 

• conformitatea : un participant tinde să-şi armonizeze opiniile şi 
relatările cu ceea ce spun ceilalţi sau cu ceea ce spune moderatorul; 

• autocenzura : o persoană se abţine să intervină sau să fie sinceră din 
cauză că nu are încredere în participanţii  la discuţii şi/sau în modul 
de utilizare a datelor. 

Ţinând cont de faptul că evaluarea de impact ex-ante anticipează impactul posibil ca 
parte a proceselor de planificare, design şi abordare a intervenţiei, înainte de punerea 
acesteia în practică, în analiza informaţiilor s-a urmărit: 

• relevanţa obiectivelor fiecărui program sectorial, conţinute în planurile anuale 

de lucru ale Agenţiei Naţionale, pentru „Strategia de dezvoltare a resurselor 
umane din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi 2009-2020” 
(obiective naţionale ale programelor sectoriale-corelate cu ariile de 

îmbunătăţire menţionate în strategia naţională de dezvoltare a resurselor 
umane); 

• corelaţia între obiectivele naţionale ale fiecărui program şi priorităţile naţionale, 

precizate în Apelurile Naţionale pentru propuneri de proiecte, pentru fiecare 

acţiune în parte; 

• relevanţa planurilor de monitorizare şi evaluare şi a eşantioanelor stabilite 

pentru monitorizare şi control,  pentru măsurarea impactului programului. 
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Cap. IV Evoluţie şi tendinţe 
 
În urma analizei datelor colectate cu privire la implementarea LLP pe parcursul anilor 
2007-2011 s-a constatat faptul că în cazul tuturor programelor sectoriale s-a înregistrat 

progres atât la nivel cantitativ cît şi calitativ. În tabelul următor  sunt prezentate 
informaţii cu privire la finanţarea de către CE a programului în România. 
 

Anul  2007 2008 2009 2010 2011 

Valoare contractată (în 

EURO) 
18187887 21725080 26986381 28721000 32350000 

Crestere valoare 

contractata fata de 
2007 

0 19.45% 48.38% 57.91% 77.87% 

Procent din valoarea 

contractată in 2007 
0 119.45% 148.38% 157.91% 177.87% 

Creşterea valorii 

contractate faţă de anul 
anterior 

0 19.45% 24.22% 6.43% 12.64% 

 

Din datele prezentate rezultă o creştere a finanţării mai mare decât media europeană, 
datorită, pe de o parte,  ratei de absorbţie la final din ce în ce mai mari şi, pe de altă parte, 

calităţii proiectelor implementate. O imagine mai sugestivă a creşterilor menţionate este 
oferită de graficele următoare. 

 

 

Evolutia finantarii primite de Romania pentru programul 
Educa Ńie pe toat ă durata vie Ńii (LLP)
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Tabelul următor conţine informaţii referitoare la finanţarea programului, la procentele de 

creştere a sumelor contractate faţă de cele alocate iniţial de CE şi  la ratele de absorbţie a 
fondurilor contractate. În cazul contractului pentru anul 2009, sunt în curs de evaluare 
rapoartele finale ale proiectelor de transfer de inovaţie şi abia după ce vor fi calculate 

bugetele finale ale acestor proiecte se va putea stabilii rata reala de absorbţie, care în 
mod sigur va fi mai mare decât cea actuală. În cazul contractului pentru anul 2010, 

majoritatea proiectelor se vor încheia în anul 2012, iar în cazul contractului pentru anul 
2011, majoritatea proiectelor se vor încheia în anul 2013. 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Valoare iniţială alocată 16960722.00 21487080.00 25030000.00 25876000.00 27473000.00 

Valoare contract 18187887.00 21725080.00 26986381.00 28721000.00 32350000.00 

Contractat 16670947.47 21107305.87 26357779.59 25758066.44 22224571.17 

Diferenţa Valoare contractată, valoare alocată iniţial 1227165.00 238000.00 1956381.00 2845000.00 4877000.00 

Procent de creştere de la alocat iniţial la contractat 7.24% 1.11% 7.82% 10.99% 17.75% 

Rata de absorbţie la final 91.66% 97.16% 97.67% 89.68% 68.70% 

 Contracte finalizate Contracte deschise 

 
Din datele primite de la CE reiese că din punctul de vedere al ratei de absorbţie la 
final, România se află în anul 2008 pe locul 4 din numărul total de ţări participante 
la program,  iar în cazul programelor Comenius şi Leonardo da Vinci locul ocupat 
este 2. 

Evolutia finantarii primite de Romania pentru programul EducaŃie pe toată durata vieŃii (LLP)
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În cazul proiectelor de parteneriat şcolar Comenius, numărul de candidaturi, depuse şi 
numărul de proiecte aprobate pentru finanţare au evoluat, în cei 5 ani de implementare a 
programului, aşa cum poate fi observat în tabelele şi graficele următoare. 

 
Proiecte de Parteneriat Multilateral Comenius 2007 2008 2009 2010 2011 
Numar candidaturi 979 669 713 882 1091 

Numar proiecte aprobate 340 190 214 213 213 

Procent de proiecte aprobate din numar total de candidaturi 34.73% 28.40% 30.01% 24.15% 19.52% 

Proiecte de Parteneriat Bilateral Comenius 2007 2008 2009 2010 2011 
Numar candidaturi 99 105 100 133 136 

Numar proiecte aprobate 18 29 26 19 28 
Procent de proiecte aprobate din numar total de candidaturi 18.18% 27.62% 26.00% 14.29% 20.59% 
      

Anul 2007 a fost an de trecere de la programul Socrates II 
la LLP şi Apelul pentru propuneri de proiecte s-a adresat 
atât unor proiecte noi cât şi proiectelor aflate în al treilea 
an de implementare în cadrul programului Socrates II. 
Din acest motiv, numărul de candidaturi din anul 2007 a 
fost mai mare decât în anul 2008.  

EvoluŃia numărului de candidaturi şi a numarului de proiecte de Parteneriate 
Bilaterale Comenius în perioada 2007-2011
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Din suma tuturor proiectelor Comenius (Parteneriate Şcolare Bi şi Multilaterale şi Regio) 

aprobate în anii 2007-2011 reiese că, la nivelul ţării s-au finanţat 16,45 proiecte la 100 
unităţi de învăţământ şi din suma mobilităţilor îndividuale Comenius aprobate în cei 5 ani 

2007-2011, reiese că au beneficiat de formare prin mobilităţi individuale Comenius, în 
medie, la nivel naţional 14,78 cadre didactice la 1000 de cadre didactice2. 
În tabelul următor sunt prezentate situaţiile cu privire la mobilităţi/proiecte aprobate în 
5 ani, în cazul cadrelor didactice/unităţilor de învăţământ preuniversitar din fiecare 
judeţ. 

  Judet 

Media stagiilor de 
formare pe 5 ani la 1000 

cadre didactice 

Media proiectelor aprobate in 5 
ani la 100 unitati de invatamant 

preuniversitar 
1 Alba 11.38 10.23 

2 Arad 18.57 14.12 

3 Arges 11.36 12.22 

4 Bacau 30.21 19.69 

5 Bihor 10.39 18.52 

6 Bistrita Nasaud 9.70 11.72 

7 Botosani 14.59 25.15 

8 Braila 20.62 19.71 

9 Brasov 6.88 9.56 

10 Bucuresti 9.86 19.69 

11 Buzau 18.63 10.55 

12 Calarasi 19.01 5.76 

13 Caras Severin 5.46 8.33 

14 Cluj 11.77 25.91 

15 Constanta 2.85 11.26 

16 Covasna 7.75 14.29 

17 Dambovita 46.75 25.24 

18 Dolj 45.23 22.95 

19 Galati 8.16 13.15 

20 Giurgiu 24.32 17.14 

21 Gorj 19.32 30.17 

22 Harghita 9.14 4.27 

23 Hunedoara 11.38 21.76 

24 Ialomita 5.60 8.94 

25 Iasi 10.74 25.93 

26 Ilfov 25.15 9.80 

27 Maramures 4.15 13.53 

28 Mehedinti 11.84 6.84 

29 Mures 3.50 3.53 

30 Neamt 26.93 25.71 

31 Olt 15.52 11.89 

32 Prahova 20.14 13.01 

33 Salaj 13.10 16.67 

34 Satu Mare 9.54 22.52 

35 Sibiu 8.13 25.28 

36 Suceava 15.66 21.36 

37 Teleorman 13.08 7.25 

38 Timis 7.41 12.13 

39 Tulcea 21.37 12.35 

40 Valcea 11.00 16.87 

41 Vaslui 18.97 56.56 

42 Vrancea 15.36 2.86 

                                                 
2 Numărul de unităţi de învăţământ preuniversitar şi numărul de cadre didactice au fost luate din anuarul 
statistic, pentru anul şcolar 2009-2010. 
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În anul 2011, Departamentul Comenius  a gestionat următoarele tipuri de 
proiecte/activităţi: 

În cazul proiectelor de Parteneriat Şcolar Bilateral şi Multilateral şi Comenius 

Regio au fost selectate şi contractate proiecte din exerciţiul 2011, au fost în curs 
de implementare proiecte aprobate în exerciţiile 2009, 2010 şi 2011 şi s-au 
încheiat proiectele aprobate în cadrul exerciţiului 2009. Iniţial în anul 2009 au 

fost aprobate 214 proiecte, dar o organizaţie cu proiect aprobat a renunţat la 
finanţare înainte de contractare. 

În cazul  Mobilităţilor individuale – formare continuă pentru personalul implicat în 
educaţie, din învăţământul preuniversitar şi Asistenţilor Comenius au fost selectate şi 
contractate candidaturi din exerciţiul 2011, s-au derulat mobilităţi contractate în 

exerciţiile 2010 şi 2011, s-au încheiat o parte din mobilităţile selectate în anii 2010 şi 
2011. 

Procesul de selecţie 2011 

În anul 2011 au fost depuse 1091 de candidaturi pentru proiecte de Parteneriat 
Şcolar Multilateral Comenius şi în urma evaluării: 

• au fost aprobate 213 proiecte (206 proiecte în runda 1 de evaluare, 7 
proiecte în runda 2 de evaluare).  

• 10 proiecte au fost trecute în lista de rezerve, 

• 772 au fost respinse datorită bugetului insuficient, 

• 22 datorită calităţii scăzute,  

• 74  au fost declarate ineligibile (6,78%) dintre care 37 (3,39%) au fost 

declarate ineligibile datorită numărului redus de parteneri eligibili.  

Numărul de candidaturi în anul 2011 a crescut cu 24% faţă de 2010, iar calitatea 
proiectelor depuse, după cum se poate observa din numărul redus de proiecte 
respinse datorită calităţii scăzute (22 din 1091, adică 2%) a fost foarte bună. Cu 

toate acestea, fondurile insuficiente au permis finanţarea proiectelor care au avut 
punctaje cuprinse între 109,84 şi 98,25. Pentru finanţarea celor 213 proiecte, pe 

lângă fondurile alocate iniţial, s-au folosit şi fonduri suplimentare, în valoare de 
1693000Euro, obţinute prin redistribuirea de fonduri de către Comisia 
Europeană. 

Instituţiile coordonatoare în cazul celor 1091 de candidaturi sunt din 30 de ţări, 
iar proiectele aprobate au coordonatori din 24 de ţări.  

Tip de proiect/activitate 
Numar de 

proiecte/activităţi 
selectate şi 
contractate 

Numar de proiecte 
/activităţi aflate în 
diverse etape de 
implementare în diverse 
perioade din 2011 

Numar de 
proiecte/ac
tivităţi 
finalizate în 
2011 

Proiecte de Parteneriat Şcolar 
Multilateral 

213 639 213 

Proiecte de parteneriat şcolar 
bilateral 

28 73 26 

Proiecte Comenius Regio 15 41 11 

Mobilităţi individuale – 
formare continuă pentru 
personalul implicat în educaţie, 
din învăţământul 
preuniversitar  

935 1125 1115 

Asistenţi Comenius 28 57 29 
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În tabelul următor sunt prezentate informaţii cu privire la numărul de 

candidaturi depuse şi aprobate, la ţările din care provin instituţiile 
coordonatoare şi la ratele de succes în funcţie de ţara coordonatoare. 

Nr.crt. 

Tara 
În care se afla 

instituţia 
coordonat. 

Numar 
candidaturi 

Numar 
proiecte 
aprobate 

Procent 
depuse din 

total 
depuse 

Numar 
candidaturi 
ineligibile 
datorita 

numărului de 
parteneri 

insuficienti 

Numar 
candidaturi 
ineligibile 

Procent 
proiecte 
aprobate 
din total 

candidaturi 
evaluate în 
tara coord. 

Procent 
proiecte 
aprobate 
din total 

candidaturi 
eligibile 

Procent 
aprobate 
din total 
aprobate 

1. Austria 
8 3 0.73%   37.50% 0.29% 1.41% 

2. Belgia 
26 4 2.38%   15.38% 0.39% 1.88% 

3. Bulgaria 
23 6 2.11%  1 27.27% 0.59% 2.82% 

4. Cipru 
2 1 0.18%  1 100.00% 0.10% 0.47% 

5. 
Republica 
Ceha 11 3 1.01%   27.27% 0.29% 1.41% 

6. Germania 
67 21 6.14% 1 4 32.81% 2.06% 9.86% 

7. Estonia 
2 1 0.18%   50.00% 0.10% 0.47% 

8. Spania 
68 24 6.23% 1 4 36.92% 2.36% 11.27% 

9. Finlanda 
10 1 0.92%   10.00% 0.10% 0.47% 

10. Franţa 
42 10 3.85%  2 25.00% 0.98% 4.69% 

11. Anglia 
66 2 6.05%  2 3.13% 0.20% 0.94% 

12. Croaţia 
3 1 0.27%   33.33% 0.10% 0.47% 

13. Irlanda 
4 1 0.37%   25.00% 0.10% 0.47% 

14. Islanda 
3 2 0.27%  1 100.00% 0.20% 0.94% 

15. Italia 
63 11 5.77% 3 7 18.64% 1.08% 5.16% 

16. Lichtenstein 
1 1 0.09%   100.00% 0.10% 0.47% 

17. Lituania 
8 3 0.73%   37.50% 0.29% 1.41% 

18. Luxemburg 
1 1 0.09%   100.00% 0.10% 0.47% 

19. Letonia 
7 3 0.64%   42.86% 0.29% 1.41% 

20. Norvegia 
3 1 0.27%   33.33% 0.10% 0.47% 

21. Polonia 
78 11 7.15%  2 14.47% 1.08% 5.16% 

22. Portugalia 
20 4 1.83%   20.00% 0.39% 1.88% 

23. Romania 
103 46 9.44% 5 6 45.10% 4.52% 21.60% 

24. Turcia 
424 52 38.86% 26 41 12.71% 5.11% 24.41% 

25. Danemarca 
2 

0 
0.18%   0.00% 0.00% 0.00% 

26. Grecia 
9 

0 
0.82%   0.00% 0.00% 0.00% 

27. Ungaria 
18 

0 
1.65% 1 3 0.00% 0.00% 0.00% 

28. Suedia 
4 

0 
0.37%   0.00% 0.00% 0.00% 

29. Slovenia 1 0 0.09%   0.00% 0.00% 0.00% 
30. Olanda 14 0 1.28%   0.00% 0.00% 0.00% 

  1091 213  37 74    
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În tabelul următor este prezentată situaţia candidaturilor şi proiectelor aprobate din 
fiecare judeţ, într-o situaţie comparativă a anului 2011 faţă de anul 2010. 

 
 

Nr. 
Crt. Judet 

Numar total 
candidaturi 

2010 

Numar 
total 

candidaturi 
2011 

Total proiecte 
2011aprobate 

Crestere 
numar de 

candidaturi 
fata de 
2010 

Procent 
crestere numar 
de candidaturi 
in 2011 faţă de 

2010 

Procent proiecte 
aprobate din 

candidaturidepuse 
in 2011 

Procent 
candidaturi pe 
judet din total 
candidaturi in 

2011 

1 Alba 9 14 1 5 55.56% 7.14% 1.28% 
2 Arad 21 26 7 5 23.81% 26.92% 2.38% 
3 Arges 11 32 5 21 190.91% 15.63% 2.93% 
4 Bacau 44 44 9 0 0.00% 20.45% 4.03% 
5 Bihor 29 34 2 5 17.24% 5.88% 3.12% 

6 Bistrita-Nasaud 8 15 4 7 87.50% 26.67% 1.37% 
7 Botosani 28 35 7 7 25.00% 20.00% 3.21% 
8 Braila 20 26 2 6 30.00% 7.69% 2.38% 
9 Brasov 16 27 2 11 68.75% 7.41% 2.47% 

10 Bucuresti 62 78 17 16 25.81% 21.79% 7.15% 
11 Buzau 16 23 2 7 43.75% 8.70% 2.11% 
12 Calarasi 4 6  2 50.00% 0.00% 0.55% 
13 Caras-Severin 8 11 3 3 37.50% 27.27% 1.01% 
14 Cluj 33 39 8 6 18.18% 20.51% 3.57% 
15 Constanta 24 40 4 16 66.67% 10.00% 3.67% 
16 Covasna 10 8 1 -2 -20.00% 12.50% 0.73% 
17 Dambovita 26 41 9 15 57.69% 21.95% 3.76% 
18 Dolj 42 55 9 13 30.95% 16.36% 5.04% 
19 Galati 30 29 9 -1 -3.33% 31.03% 2.66% 
20 Giurgiu 10 4 1 -6 -60.00% 25.00% 0.37% 
21 Gorj 28 37 8 11 32.14% 21.62% 3.39% 
22 Harghita 18 12 2 -6 -33.33% 16.67% 1.10% 
23 Hunedoara 23 28 8 5 21.74% 28.57% 2.57% 
24 Ialomita 6 10 4 4 66.67% 40.00% 0.92% 
25 Iasi 56 77 19 21 37.50% 24.68% 7.06% 
26 Ilfov 15 2  -13 -86.67% 0.00% 0.18% 
27 Maramures 22 14 1 -8 -36.36% 7.14% 1.28% 
28 Mehedinti 14 10  -4 -28.57% 0.00% 0.92% 
29 Mures 10 13 1 3 30.00% 7.69% 1.19% 
30 Neamt 30 29 9 -1 -3.33% 31.03% 2.66% 
31 Olt 19 19 1 0 0.00% 5.26% 1.74% 
32 Prahova 19 27 10 8 42.11% 37.04% 2.47% 
33 Salaj 9 17 4 8 88.89% 23.53% 1.56% 
34 Satu Mare 19 31 6 12 63.16% 19.35% 2.84% 
35 Sibiu 35 38 6 3 8.57% 15.79% 3.48% 
36 Suceava 25 28 12 3 12.00% 42.86% 2.57% 
37 Teleorman 11 9 1 -2 -18.18% 11.11% 0.82% 
38 Timis 20 35 5 15 75.00% 14.29% 3.21% 

39 Tulcea 3 6 2 3 100.00% 33.33% 0.55% 
40 Valcea 22 29 6 7 31.82% 20.69% 2.66% 
41 Vaslui 23 26 6 3 13.04% 23.08% 2.38% 

42 Vrancea 4 7  3 75.00% 0.00% 0.64% 
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În cazul proiectelor aprobate, beneficiarii din România sunt: 

o 14 grădiniţe (6,57%); 
o  99 şcoli primare şi/sau gimnaziale (46,48%); 

o  4 şcoli de artă şi meserii (1,88%); 
o 1 Palat al copiilor (0,47%); 
o 1 Club al copiilor(0,47%); 

o 1 Centru de excelenţă(0,47%); 
o 1 Centru şcolar(0,47%); 
o 35 Licee/Colegii/Grupuri şcolare tehnologice/tehnice (16,43%); 

o 17 Licee vocaţionale (7,98%); 
o 40 Licee/Colegii teoretice (18,78%) 

Referitor la procesul de selecţie al Proiectelor Bilaterale Comenius datele relevante sunt 
prezentate mai jos. 
Au fost depuse 136 de candidaturi pentru proiecte bilaterale şi au fost aprobate 28 
candidaturi.  

Nr. 
Crt. Judet 

Candidaturi 
primite in 

2010  

Candidaturi  
primite in 

2011 

Total 
proiecte 

2011 
aprobate 

Crestere 
numar de 

candidaturi 
fata de 2010 

Procent proiecte 
aprobate din 

candidaturidepuse pe 
judeţ in 2011 

Procent 
candidaturi pe 
judet din total 
candidaturi in 

2011 

1 Alba 1 1  0 0.00% 0.74% 

2 Arad 1 1  0 0.00% 0.74% 

3 Arges 1 4 1 3 25.00% 2.94% 

4 Bacau 1 3  2 0.00% 2.21% 

5 Bihor 4 1  -3 0.00% 0.74% 

6 Bistrita-Nasaud 3 1  -2 0.00% 0.74% 

7 Botosani 6 1  -5 0.00% 0.74% 

8 Braila   1  1 0.00% 0.74% 

9 Brasov 1 2 1 1 50.00% 1.47% 

10 Bucuresti 9 6  -3 0.00% 4.41% 

11 Buzau 6 1  -5 0.00% 0.74% 

12 Calarasi 1 3  2 0.00% 2.21% 

13 Caras-Severin 1   -1  0.00% 

14 Cluj 3 6 1 3 16.67% 4.41% 

15 Constanta 2 3  1 0.00% 2.21% 

16 Covasna   1  1 0.00% 0.74% 

17 Dambovita 4 4 1 0 25.00% 2.94% 

18 Dolj 6 5 1 -1 20.00% 3.68% 

19 Galati 5 8 1 3 12.50% 5.88% 

20 Giurgiu 1   -1  0.00% 

21 Gorj 4 8 1 4 12.50% 5.88% 

22 Harghita 1   -1  0.00% 

23 Hunedoara 5 5 1 0 20.00% 3.68% 

24 Ialomita   3  3 0.00% 2.21% 

25 Iasi 12 10 2 -2 20.00% 7.35% 

26 Ilfov 1 2  1 0.00% 1.47% 

27 Maramures 4 2  -2 0.00% 1.47% 

28 Mehedinti     0  0.00% 

29 Mures 5   -5  0.00% 

30 Neamt 4 6 4 2 66.67% 4.41% 

31 Olt 8 3  -5 0.00% 2.21% 

32 Prahova 6 5 2 -1 40.00% 3.68% 

33 Salaj 2 6  4 0.00% 4.41% 

34 Satu Mare 1 2 1 1 50.00% 1.47% 

35 Sibiu 3 6 1 3 16.67% 4.41% 
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Nr. 
Crt. Judet 

Candidaturi 
primite in 

2010  

Candidaturi  
primite in 

2011 

Total 
proiecte 

2011 
aprobate 

Crestere 
numar de 

candidaturi 
fata de 2010 

Procent proiecte 
aprobate din 

candidaturidepuse pe 
judeţ in 2011 

Procent 
candidaturi pe 
judet din total 
candidaturi in 

2011 

36 Suceava 3 4 1 1 25.00% 2.94% 

37 Teleorman 2 1  -1 0.00% 0.74% 

38 Timis 5 7 4 2 57.14% 5.15% 

39 Tulcea 2 3 3 1 100.00% 2.21% 

40 Valcea 5 4 1 -1 25.00% 2.94% 

41 Vaslui 4 7 1 3 14.29% 5.15% 

42 Vrancea     0  0.00% 
 
Din tabelul prezentat se poate observa că, deşi numărul de candidaturi a crescut cu 5 faţă 
de anul anterior, în anul 2010 au fost primite candidaturi din 37 de judeţe, iar în anul 

2011 au fost primite candidaturi din 36 de judeţe. În cazul proiectelor aprobate, 
organizaţiile beneficiare  sunt în anul 2011 din 18 judeţe, faţă de anul 2010 când au fost 
aprobate candidaturi cu beneficiari din 14 judeţe. 

 
Proiectele de Parteneriat Comenius Bi şi Multilateral aprobate în anul 2011 se adreseaza 
tuturor obiectivelor operaţionale ale Acţiunii Parteneriate Comenius: 

� O1-Să îmbunătăţească calitatea şi să crească volumul mobilităţii elevilor şi a 
personalului didactic din diferitele state membre; 

� O2-Să îmbunătăţească calitatea şi să crească volumul parteneriatelor între 
şcoli din diferite state membre, astfel încât să implice cel puţin 3 milioane de 
elevi în activităţi educaţionale comune pe perioada de derulare a 
programului; 

� O3-Să încurajeze învăţarea limbilor străine moderne; 

SelecŃie 2011  Proiecte de parteneriat ŞcolarBilateral Comenius
Număr de candidaturi 136; Număr proiecte aprobate 28

DistribuŃia numărului de candidaturi şi de proiecte aprobate în funcŃie de judeŃele în care se află instituŃiile candidate/beneficiare
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� O4-Să sprijine dezvoltarea conţinuturilor, serviciilor, metodelor pedagogice 
şi practicilor inovatoare pe baza TIC în învăţarea pe tot parcursul vieţii; 

� O5-Să îmbunătăţească calitatea şi dimensiunea europeană a formării 
cadrelor didactice; 

� O5-Să sprijine îmbunătăţirea abordărilor pedagogice şi a managementului 
şcolar. 

după cum urmează: 

 Număr de proiecte care se adresează fiecărui obiectiv 

Tip proiect O1 O2 O3 O4 O5 O6 

Multilateral 213 213 192 159 100 95 

Bilateral 28 28 24 20 8 15 

Proiectele bilaterale aprobate abordeaza 22 teme specifice acţiunii, iar dintre acestea cele 
mai des abordate sunt:  

o Predarea şi învăţarea limbilor străine –temă de care se ocupă 14 
proiecte; 

o  Educaţie interculturală –temă de care se ocupă 11 proiecte. 

o Învăţare despre ţări europene – temă de care se ocupă 6 proiecte; 
o Cetăţenie europeană şi dimensiune europeană - temă de care se ocupă 5 

proiecte; 

o Diferite teme culturale, inclusiv patrimoniu cultural european - temă de 
care se ocupă 5 proiecte; 

Proiectele multilaterale aprobate abordează 35 din cele 36 de teme specifice acţiunii, iar 

cele mai frecvente sunt: 
o Cultură şi patrimoniu cultural –abordată în 67 de proiecte; 
o Cetăţenie europeană şi dimensiune europeană –abordată în 58 de 

proiecte; 
o Învăţare despre ţări europene –abordată în 52 de proiecte; 
o Educaţie interculturală –abordată în 51 de proiecte; 

Proiectele bilaterale aprobate însumează un număr de 540 de mobilităţi, iar proiectele 
multilaterale aprobate însumează 3958 mobilităţi în cei 2 ani de implementare. 

În anul 2011 au fost depuse 28 de candidaturi pentru proiecte Comenius Regio, iar dintre 
acestea au fost aprobate pentru finanţare 16 proiecte. Unul dintre beneficiari, (Consiliul 
Judeţean Cluj) a reziliat contractul datorită faptului că partenerul din Polonia s-a retras. 
Candidaturile depuse provin din 19 judeţe , iar cele aprobate din 12 judeţe, aşa cum se 
poate vedea în tabelul de mai jos. 
 

Nr.crt Judeţ Număr candidaturi Număr proiecte aprobate 

1 Arad 1 0 

2 Arges 3 3 

3 Bacau 1 1 

4 Bihor 1 0 

5 Botoşani 1 1 

6 Brasov 2 1 

7 Bucuresti 2 2 

8 Caras Severin 1 0 

9 Cluj 1 1 
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Nr.crt Judeţ Număr candidaturi Număr proiecte aprobate 

10 Constanta 3 0 

11 Covasna 1 0 

12 Dambovita 2 1 

13 Gorj 2 2 

14 Iasi 1 0 

15 Ilfov 1 1 

16 Prahova 2 1 

18 Timis 2 1 

19 Vaslui 1 1 

  28 16 

Instituţiile care au candidat sunt: 
o 7 Inspectorare Şcolare; 
o 9 Consilii Locale; 

o un Consiliu Judeţean; 
o 10 CCD-uri; 
o o Primărie, 

iar  instituţiile care au proiecte contractate sunt: 
o 4 Inspectorate Şcolare; 
o 6 Consilii Locale; 

o un Consiliu Judeţean; 
o 5 CCD-uri. 

În cadrul acestor proiecte au fost planificate 384 mobilităţi. Proiectele aprobate se 
adresează obiectivelor programului după cum urmează : 

 Număr de proiecte care se adresează fiecărui obiectiv 

Tip proiect O1 O2 O3 O4 O5 O6 

Comenius 
Regio 

16 16 8 5 9 11 

 
Parteneri locali, în afara instituţiilor coordonatoare, în cele 16 proiecte aprobate sunt : 16 
şcoli cu clasele I-VIII, o grădiniţă, , 6 licee/colegii teoretice, 5 licee/grupuri şcolare 

tehnologice, 3 licee vocaţionale, 1 Palat al Copiilor, 2 ISJ-uri, un muzeu, un Club, 13 
asociaţii, o fundaţie, o primărie, o universitate, o prefectură, un Centru judeţean de 
Asistenţă Psihopedagogică, un Centru de Resurse pentru Asistenţă Educaţională şi un 

Centru Şcolar de Educaţie Inclusivă. 

În anul 2011 au candidat pentru a gădui asistenţi Comenius 71 de şcoli şi au fost aprobate 

candidaturile a 58 de şcoli din următoarele judeţe : 

Nr. crt Judet Candidaturi depuse Candidaturi aprobate 
1 Alba 5 5 
2 Arges 1 1 
3 Bacau 5 3 
4 Bihor 1 1 
5 Botosani 2 2 
6 Braila 1 1 
7 Bucuresti 4 4 
8 Buzau 1 1 
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Nr. crt Judet Candidaturi depuse Candidaturi aprobate 
9 Cluj 4 3 

10 Constanta 2 2 
11 Covasna 1 0 
12 Dambovita 2 0 
13 Galati 3 3 
14 Gorj 1 1 
15 Hunedoara 5 3 
16 Ialomita 2 2 
17 Iasi 4 4 
18 Maramures 2 2 
19 Mures 2 2 
20 Neamt 5 5 
21 Prahova 1 1 
22 Salaj 1 1 
23 Satu Mare 2 2 
24 Sibiu 2 2 
25 Timis 8 3 
26 Tulcea 2 2 
27 Valcea 1 1 
28 Vaslui 1 1 

  71 58 
Deşi au fost aprobate candidaturile a 58 de instituţii, au primit asistenţi Comenius numai 
10 dintre acestea, după cum urmează: 4 şcoli cu clasele I-VIII, 2 licee/colegii teoretice, 3 

licee/grupuri şcolare tehnologice şi un Palat al Copiilor, instituţii situate în Bucureşti şi 
judeţele Bacău, Iaşi, Neamţ, Maramureş, Cluj şi Sibiu. 

61 de persoane au candidat în anul 2011 pentru Asistenţă Comenius, iar dintre aceştia au 

fost aprobaţi 31.  Trei dintre candidaţii aprobaţi au renunţat să mai participe la program.  
Caracteristicile programelor de asistenţă pentru cele 28 de candidaturi  aprobate sunt :  

o Tip de instituţie în care se desfăţoară asistenţă: 

o Grădiniţă – 3 solicitări; 
o Şcoală primară -9 solicitări; 
o Şcoală gimnazială şi/sau liceu teoretic -8 solicitări; 

o Liceu vocaţional sau tehnologic – 5 solicitări; 
o Şcoală pentru elevi cu nevoi speciale -1 solicitare. 
o Alte tipuri de instituţii -2 solicitări. 

o Sunt solicitate plasamente în 15 ţări, iar ţările cele mai solicitate sunt: 
Spania, Franţa, Anglia, Belgia, şi Italia. 

o Subiecte pentru care se doreşte asistenţa: 

o Limbi straine- 16 persoane; 
o Matematică, Muzică, Economie şi Geografie câte o persoană; 

o Istorie -3 persoane; 
o Alte programe -5 persoane. 

o Limba de comunicare: 

o Engleză – 22 persoane; 
o Franceză -3 persoane; 
o Spaniolă – 2 persoane; 

o Italiană – o persoană 

Cele mai specaculoase rezultate privind participarea la acţiuni Comenius a fost 
înregistrată în cazul Mobilităţilor individuale – formare continuă pentru personalul 

implicat în educaţie, din învăţământul preuniversitar. În cazul acestei acţiuni, numărul 
candidaturilor pentru mobilităţi individuale a fost de 2812, iar numărul mobilităţilor 
aprobate a fost de 935.  
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În tabelul următor sunt prezentate distribuţiile pe judeţe ale candidaturilor depuse şi a 
celor aprobate. 

Judet 
Numar 

candidaturi 

Numar 
mobilitati 
aprobate 

Procent 
abrobate 

din depuse 
pe judet 

Procent 
depuse din 

total 
depuse 

Procent 
aprobate 
din total 
aprobate 

Alba 55 25 45.45% 1.96% 2.67% 
Arges 87 35 40.23% 3.09% 3.74% 
Arad 70 23 32.86% 2.49% 2.46% 
Bucuresti 168 77 45.83% 5.97% 8.24% 
Bacau 48 15 31.25% 1.71% 1.60% 
Bihor 15 6 40.00% 0.53% 0.64% 
Bistrita Nasaud 45 14 31.11% 1.60% 1.50% 
Braila 51 17 33.33% 1.81% 1.82% 
Botosani 42 4 9.52% 1.49% 0.43% 
Brasov 167 41 24.55% 5.94% 4.39% 
Buzau 63 11 17.46% 2.24% 1.18% 
Cluj 22 12 54.55% 0.78% 1.28% 
Calarasi 10 6 60.00% 0.36% 0.64% 
Caras Severin 87 45 51.72% 3.09% 4.81% 
Constanta 36 11 30.56% 1.28% 1.18% 
Covasna 11 6 54.55% 0.39% 0.64% 
Dambovita 209 32 15.38% 7.43% 3.42% 
Dolj 270 115 42.59% 9.60% 12.30% 
Gorj 75 28 37.33% 2.67% 2.99% 
Galati 22 11 50.00% 0.78% 1.18% 
Giurgiu 55 10 18.18% 1.96% 1.07% 
Hunedoara 23 3 13.04% 0.82% 0.32% 
Harghita 71 22 30.99% 2.52% 2.35% 
Ilfov 12 3 25.00% 0.43% 0.32% 
Ialomita 105 37 35.24% 3.73% 3.96% 
Iasi 10 4 40.00% 0.36% 0.43% 
Mehedinti 22 6 27.27% 0.78% 0.64% 
Maramures 27 11 40.74% 0.96% 1.18% 
Mures 26 8 30.77% 0.92% 0.86% 
Neamt 123 63 51.22% 4.37% 6.74% 
Olt 106 17 16.04% 3.77% 1.82% 
Prahova 138 59 42.75% 4.91% 6.31% 
Sibiu 40 17 42.50% 1.42% 1.82% 
Salaj 39 8 20.51% 1.39% 0.86% 
Satu Mare 47 16 34.04% 1.67% 1.71% 
Suceava 95 15 15.79% 3.38% 1.60% 
Tulcea 56 20 35.71% 1.99% 2.14% 
Timis 58 15 25.86% 2.06% 1.60% 
Teleorman 15 5 33.33% 0.53% 0.53% 
Valcea 81 12 14.81% 2.88% 1.28% 
Vrancea 59 28 47.46% 2.10% 2.99% 
Vaslui 51 22 43.14% 1.81% 2.35% 
 2812 935    
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Distributia pe judeŃe a candidaturilor depuse pentru MobilităŃi 
Individuale Comenius 2011

Alba, 55, 2%

Arad, 87, 3%

Arges, 70, 2%
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Bihor, 48, 2%

Bistrita Nasaud, 15, 1%
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Constanta, 36, 1%

Covasna, 11, 0%

Dolj, 270, 10%

Giurgiu, 22, 1%

Hunedoara, 71, 3%

Ialomita, 12, 0%

Iasi, 105, 4%

Ilfov, 10, 0%

Maramures, 22, 1%

Mehedinti, 27, 1%

Mures, 26, 1%

Neamt, 123, 4%

Olt, 106, 4%

Prahova, 138, 5%

Salaj, 40, 1%

Satu Mare, 39, 1%

Sibiu, 47, 2%

Suceava, 95, 3%

Teleorman, 56, 2%

Timis, 58, 2%

Tulcea, 15, 1%

Valcea, 81, 3%

Vaslui, 59, 2%

Vrancea, 51, 2%

Dambovita, 209, 7%

Gorj, 55, 2%
Galati, 75, 3%

Harghita, 23, 1%
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Distributia pe jude Ńe a candidaturilor aprobate pentru 
Mobilit ăŃi Individuale Comenius 2011

Alba, 25

Arad, 35

Arges, 23

Bacau, 77

Bihor, 15

Bistrita 
Nasaud, 6

Botosani, 14

Braila, 17

Brasov, 4

Bucuresti, 41

Buzau, 11

Calarasi, 12

Caras Severin, 
6

Cluj, 45

Constanta, 11

Covasna, 6

Dambovita, 32

Dolj, 115

Galati, 28

Giurgiu, 11

Gorj, 10

Harghita, 3

Hunedoara, 22

Ialomita, 3

Iasi, 37

Ilfov, 4

Maramures, 6

Mehedinti, 11

Mures, 8

Neamt, 63

Olt, 17

Prahova, 59

Salaj, 17

Satu Mare, 8

Sibiu, 16

Suceava, 15

Teleorman, 20

Timis, 15

Tulcea, 5

Valcea, 12

Vaslui, 28

Vrancea, 22
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Candidaţii la mobilităţi individuale Comenius au optat pentru cursuri organizate 

în 25 de ţări europene, aşa după cum se poate observa în tabelul următor. 

Nr.crt. 
Tara de 
destinatie 

Numar de 
candidaturi 

depuse 
Numar de candidaturi 

aprobate Rata de succes 
1 Austria 54 30 55.56% 
2 Belgia 175 70 40.00% 
3 Bulgaria 2 1 50.00% 
4 Cipru 107 40 37.38% 
5 Republica Ceha 99 24 24.24% 
6 Germania 80 5 6.25% 
7 Danemarca 1 0 0.00% 
8 Spania 146 75 51.37% 
9 Finlanda 110 49 44.55% 

10 Franta 424 143 33.73% 
11 Marea Britanie 575 196 34.09% 
12 Grecia 79 27 34.18% 
13 Ungaria 10 0 0.00% 
14 Irlanda 38 13 34.21% 
15 Islanda 15 7 46.67% 
16 Italia 360 115 31.94% 
17 Letonia 22 10 45.45% 
18 Malta 176 44 25.00% 
19 Olanda 180 21 11.67% 
20 Norvegia 7 4 57.14% 
21 Polonia 2 0 0.00% 
22 Portugalia 40 10 25.00% 
23 Suedia 89 39 43.82% 
24 Slovenia 13 11 84.62% 
25 Turcia 8 1 12.50% 

  2812 935  
 

 

DistribuŃia pe Ńări de destinaŃie a candidaturilor depuse-aprobate pentru MobililităŃi individuale Comenius 2011
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Candidaturile depuse şi aprobate provin de la angajaţi din diferite tipuri de instituţii care 

activează în domeniul educaţiei, aşa cum se poate vedea în tabelul următor. 

Tip organizatie 

Nr de 
candidaturi 

depuse 

Numar de 
candidaturi 

aprobate 
Gradinita 148 42 
Scoala primara 4   
Gimnaziu 991 310 
Liceu teoretic 359 218 
Scoala VET 1031 276 
CCD 8 1 
Autoritate publica locala 39 15 
Autoritate publica nationala 2 1 
Club/palat al copiilor 22 6 
Institutii de educatie inclusiva 96 44 
Asociatii 2   
Fundatii 6   
CNEE 1   
SAM 90 19 
ISE 2   
SRL 1   
Altele 10 3 
 2812 935 

 

 
 

Distributia  candidaturilor depuse/aprobate pentru Mobilitati Individuale Comenius, pe tipuri 
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Pe parcursul celor 5 ani de derulare a LLP, numărul de candidaturi şi rata de succes 

pentru mobilităţi individuale Comenius au variat conform graficelor următoare: 
 

 
 
 

 
 

Evolu Ńia numărului de candidaturi depuse si aprobate 
pentru Mobilitati individuale Comenius în perioada 

2007-2011
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Pe parcursul anului 2011, experţii departamentului au derulat o intensă activitate de 

monitorizare a proiectelor gestionate (telefonic, prin e-mail, la reuniuni, prin vizite de 
monitorizare) şi au oferit consultanţă pentru ca proiectele şi activităţile în curs de 

implementare să se deruleze în condiţii bune şi foarte bune, să ducă la obţinerea 
rezultatelor propuse şi atingerea obiectivelor. În cazul proiectelor de Parteneriat 
Comenius (bi şi multilarerale) şi Comenius Regio, s-au aflat în curs de derulare proiecte 

aprobate în anul 2010 după cum urmează: 213 proiecte multilaterale, 15 proiecte 
bilaterale şi 15 proiecte Comenius Regio. Beneficiarii acestor proiecte au trimis la Agenţia 
naţională, la încheierea primului an de implementare a proiectului, rapoarte de progres. 

În vedera redactării acestor rapoarte, experţii departamentului au organizat reuniuni de 
consultantă cu toţi beneficiarii. Pentru evaluarea rapoartelor de progres, experţii 
departamentului au realizat o fişă de evaluare în care sunt luate în considerare atât 

aspecte formale cât şi aspecte privind calitatea raportării şi implementării proiectelor. În 
urma procesului de evaluare a rapoartelor de progres s-a ajuns la concluzia că nu există 
probleme majore după primul an de implementare a proiectelor. 

Anul 2011 a reprezentat an de încheiere a proiectelor de parteneriat aprobate şi 
contractate în anul 2009. Pentru evaluarea rapoartelor finale şi a produselor proiectelor 
s-au folosit fişele de evaluare realizate la nivelul Comisiei Europene, iar evaluarea a fost 

efectuată atât de experţii departamentului cât şi de experţi evaluatori independenţi. 
Categoriile luate în considerare (o parte dintre ele la nivelul parteneriatului şi altele la 

nivelul organizaţiei beneficiare) în procesul de evaluare au fost: 
o Rezultate finale-calitate şi corespondenţă rezultate planificate - rezultate 

obţinute; 

o Eficienţa cooperării în cadrul parteneriatului; 
o Măsura în care modalităţile de comunicare cu partenerii au fost adecvate; 
o Monitorizarea şi auto-evaluarea procesului de implementare a proiectului; 

o Corelaţia între activităţile derulate şi obiectivele propuse; 
o Calitatea activităţilor derulate; 
o Implicarea în proiect a elevilor; 

o Implicarea în proiect a profesorilor; 
o Rolul şcolii în proiect; 
o Implicarea în proiect a comunităţii locale; 

o Diseminarea şi exploatarea rezultatelor; 
o Mobilităţile efectuate. 

În urma procesului de evaluare s-a ajuns la concluzia că s-au realizat 98% dintre 

obiectivele proiectelor finalizate şi că majoritatea proiectelor au fost apreciate ca „bune” 
şi „foarte bune”. Conform proiectelor aprobate, pe parcursul derularii acestora ar fi 
trebuit ca beneficiarii să efectueze un număr minim de 4100 mobilităţi în cazul 

parteneriatelor şcolare multilaterale şi 588 mobilităţi în cazul parteneriatelor bilaterale 
adică în total 4688 mobilităţi. Prin eforturi individuale sau instituţionale, beneficiarii au 

efectuat un număr mult mai mare de mobilităţi: 6353, dintre care 3316 au fost ale 
profesorilor şi 3037 ale elevilor. S-a realizat faţă de anul 2010 un progres din mai multe 
puncte de vedere: 

� Creşterea numărului total de molilităţi de la 5443 la 6353, ceea ce înseamnă o 
creştere cu 17%; 

� Cresţerea raportului mobilităţi profesori/mobilităţi elevi de la 1,06 la 1,1. 

Referitor la rezultatele şi produsele obţinute prin implementarea proiectelor, se 
apreciază că au fost obţinute rezultatele aşteptate în proporţie de 95%. Dacă în cazul 
proiectelor bilaterale tipurile de produse finale se reduc la dicţionare audio şi platforme 

de învăţare a limbilor straine, în cazul proiectelor multilaterale produsele finale sunt 
foarte variate: DVD-uri , broşuri, bloguri, platforme de învăţare, jocuri interactive, filme, 
portofolii cu material didactic, studii comparative, dicţionare, pagini web etc.  
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În cazul tuturor proiectelor s-au derulat activităţi de diseminare. Instrumentul de 

informare şi diseminare cel mai des folosit a fost INTERNET-ul. Pe lângă aceasta s-au 
folosit staţii radio, pliante, afişe, comunicate de presă şi conferinţe.  

Prin modul în care s-au derulat, majoritatea proiectelor au realizat şi vor realiza impact la 
mai multe niveluri: 

o La nivelul elevilor, prin creşterea motivării de a învăţa, prin creşterea stimei şi 

încrederii în propria persoană şi prin dezvoltarea de competenţe lingvistice şi de 
comunicare; 

o La nivelul profesorilor, prin dezvoltarea de competenţe sociale, de comunicare, 

lingvistice şi TIC şi prin însuşirea de noi metode didactice folosite de partenerii 
din proiecte; 

o La nivelul instituţiilor, prin creşterea prestigiului acestora, dezvoltarea unui 

parteneriat cu comunitatea locală şi prin schimbarea, la nivelul şcolilor, a politicii 
de învăţare a limbilor străine. 

Anul 2011 a fost anul în care s-au încheiat primele proiecte Comenius Regio. Toate cele 

11 proiecte Comenius Regio finalizate în anul 2011 au fost „bune” şi „foarte bune”. 
Proiectele finalizate au urmărit îmbunătăţirea procesului de dezvoltare profesională a 
personalului didactic, compararea politicilor educaţionale la nivel naţional şi local privind 

reducerea abandonului şcolar şi absenteismului, creşterea calităţii proceselor de predare 
învăţare, încurajarea studierii limbilor străine şi a folosirii TIC.  Obiectivele proiectelor s-

au adresat obiectivelor specifice ale programului Comenius, după cum urmează: 
 

 Număr de proiecte care se adresează fiecărui obiectiv 

Tip proiect O1 O2 O3 O4 O5 O6 

Comenius 
Regio 

6 6 4 3 2 5 

 

În cadrul proiectelor s-au derulat activităţi de formare profesională, studii în domeniul 
educaţiei, conferinţe, seminare, activităţi de diseminare.  S-au efectuat 267 mobilităţi, cu 
12 mobilităţi mai mult decât cele planificate. 

În cazul mobilităţilor individuale de formare iniţială , în anul 2011 s-au primit 28 de 
rapoarte finale pentru cele 29 mobilităţi de tip Asistenţi Comenius aprobate în anul 2010. 
Evaluarea mobilităţilor încheiate s-a făcut prin triangulaţie. Au fost analizate: 

o Raportele finale ale Asistenţilor Comenius, 
o Raportele şcolilor gazdă; 

o Portofoliile de activitate ale Asistenţilor Comenius. 
Instrumentele de evaluare folosite au fost realizate de experţii departamentului. Din 
analiza documentelor menţionate anterior a rezultat că obiectivele mobilităţilor au fost 

realizate în totalitate în cazul a 14 mobilităţi, în proporţie foarte mare în cazul a 7 
mobilităţi, iar pentru restul mobilităţilor s-au realizat cele mai multe dintre obiective. 
Asistenţele s-au realizat în instituţii şcolare din 15 ţări: 3 în Belgia,  2 în Republica Cehă, 3 

în Danemarca, 2 în Germania, 5 în Spania, 2 în Franţa, 3 în Italia, 2 în Austria şi câte una în 
Ungaria. Polonia, Portugalia, Slovenia, Finlanda, Marea Britanie şi Turcia. Asistenţii 
Comenius au derulat atât activităţi curriculare cât şi extra+curriculare şi au avut 

posibilitatea să îşi dezvolte mai multe tipuri de competenţe: 
o Competenţe sociale şi încredere de sine; 
o Competenţe lingvistice; 

o Competenţe profesionale în domeniul didacticii; 
o Competenţe interculturale. 

Rapoartele şcolilor gazdă pun în evidenţă beneficiile acestora rezultate ca urmare a 

găzduirii de Asistenţi Comenius. Atât şcolile care au găzduit asistenţi români cât şi şcolile 
româneşti care au găzduit asistenţi străini au avut beneficii în mai multe direcţii: 
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o Rezolvarea unor probleme curriculare şi/sau extracurriculare prin activitatea de 

voluntariat a asistenţilor; 
o Dezvoltarea de competenţe lingvistice în cazul elevilor şi profesorilor care au 

interacţionat cu asistenţii; 
o Colectarea de informaţii despre ţările de provenienţă ale Asistenţilor Comenius; 
o Educaţie interculturală, atât la nivelul elevilor cât şi al profesorilor şi uneori al 

părinţilor elevilor. 
În anul 2011 s-au încheiat 1125 Mobilităţi individuale – formare continuă pentru 
personalul implicat în educaţie, din învăţământul preuniversitar, unele aprobate şi 

contractate în anul 2010 (229) şi altele în anul 2011 (878). Numărul mare al mobilităţilor 
efectuate a fost posibil doar datorită fondurilor suplimentare obţinute prin proiectul FSE 
POSDRU implementat în perioada 2009-2011. 

După încheierea mobilităţilor, participanţii au avut obligaţia să raporteze asupra 
activităţilor derulate. Forma raportului final a fost impusă de Comisia Europeană, iar fişa 
de evaluare a acestui raport a fost concepută de experţii departamentului. Fişa de 

evaluare conţine două părţi: o parte care se prezintă sub forma unei liste de verificare şi 
la care răspunsurile sunt închise (DA/NU), şi o altă parte care este dedicată evaluării 
calităţii implementării mobilităţii, pe baza raportului final. Categoriile avute în vedere în 

evaluare sunt: 
o Pregătirea beneficiarului pentru participarea la mobilitate; 

o Programul de formare din perioada de mobilitate; 
o Modul în care participantul îşi continuă învăţarea după revenirea din mobilitate; 
o Activităţile de diseminare şi exploatare pe care le-a derulat sau urmează să le 

deruleze; 
o Calitatea activităţilor de formare; 
o Percepţia argumentată a beneficiarului cu privire la impactul determinat de 

participarea la activitatea de formare; 
o Certificarea participării la activitatea de formare. 

Pentru fiecare dintre aceste categorii au fost prevăzute 4 niveluri de valoare 

(nesatisfăcător, satisfăcător, bine şi foarte bine).   
Pentru a nu se evalua impactul doar pe baza percepţiei beneficiarului, experţii 
departamentului au solicitat beneficiarilor planuri de diseminare şi au efectuează 100 

vizite de monitorizare ex-post in situ, vizite în timpul cărora au asistat la activităţi de 
învăţare organizate de beneficiari. A fost realizat un studiu de impact finalizat cu un 
raport. 

Din activitatea de monitorizare şi evaluare a mobilităţilor de formare derulate în anul 
2011 şi din studiul de impact au rezultat următoarele: 

• Dincolo de dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, de satisfacţia faţă 
de beneficiile acestor programe şi de materialele sau comunicările produse 

în urma participării la stagiile de formare, principalul beneficiu al participării 
se regăseşte la nivelul elevilor – al calităţii educaţiei de care beneficiază, al 

satisfacţiei faţă de şcoală şi activitatea didactică, al rezultatelor şcolare.  

• Finanţarea suplimentară acordată prin programul FSE a contribuit nemijlocit 

la creşterea accesului la programe de formare europene pentru o categorie 
lărgită de cadre didactice, a contribuit  substanţial la creşterea mobilităţii 

profesionale a acestora şi la dezvoltarea de parteneriate internaţionale între 
profesorii din România şi colegi din ţări europene, a contribuit la dezvoltarea 
profesională a cadrelor didactice tinere aflate la început de carieră, a 

satisfacţiei lor profesionale, a stimei de sine. 

• Majoritatea mobilităţilor de formare au fost participări la cursuri de formare 

cu teme variate: 
o Pedagogie şi didactică 11,12%; 

o TIC în educaţie (12,62%); 
o Combaterea insuccesului în educaţie(6,1%); 
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o Educaţie interculturală (4,39%); 

o Metode de creştere a motivaţiei învăţării(3,96%); 
o Ştiinţele naturii (3,32%); 

o Matematică (3,21%); 
o Didactica predării limbilor străine (25,24%); 
o Management educaţional sau de proiect(3,21%); 

o Didactica diferitelor discipline (2,32%); 
o Cetăţenie activă /cetăţenie europeană (1,93%); 
o Educaţie interculturală (12,75%); 

o Patrimoniu cultural (2,25%); 

• Majoritatea beneficiarilor efectuează - după terminarea mobilităţii - activităţi de 

diseminare organizate pe baza unor planuri de diseminare; 

• Majoritatea beneficiarilor declară că au fost plăcut impresionaţi de noutatea 

metodelor didactice şi a aparaturii folosite pe durata activităţilor de formare. 
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În anul 2011, Departamentul ERASMUS a gestionat următoarele tipuri de 
proiecte/activităţi: 

Activitatea departamentului a constat în: 
o organizarea şi coordonarea procesului de selecţie pentru candidaturi 

privind: 
� Mobilităţi Erasmus pentru anul universitar 2011-2012,  
� Programe intensive Erasmus; 
� Cursuri intensive de limbi străine Erasmus; 

o Contractarea candidaturilor aprobate în procesul de selecţie 2011; 
o Monitorizare, verificare şi consultanţă acordată proiectelor/activităţilor în 

curs de desfăşurare (proiecte/activităţi aprobate în anii 2010 şi 2011); 
o Evaluare de rapoarte finale pentru proiectele/activităţile încheiate în anul 

2011 (Mobilităţi Erasmus 2010, Programe intensive 2010 şi Cursuri 
intensive de limbi străine Erasmus 2010). 

Procesul de selecţie 2011 

În anul 2011, pentru finanţarea Mobilităţilor Erasmus au candidat 68 de universităţi. 
Două dintre candidaturi au fost declarate ineligibile deoarece dosarele de candidatură au 
fost incomplete.  Din cele 66 de candidaturi declarate eligibile, numai în 43 dintre ele s-a 
solicitat finanţare pentru toate cele 4 tipuri de mobilităşi Erasmus: 

o Mobilităţi studenţeşti pentru studii (SMS); 
o Mobilităţi studenţeşti pentru plasament (SMP); 
o Mobilităţi de personal- Misiuni de predare (STA); 
o Mobilităţi de personal – Formarea porsonalului  (STT). 

Din cele 66 de instituţii cu candidaturi considerate eligibile au solicitat finanţare pentru: 
o Mobilităţi studenţeşti pentru studii 65 de instituţii (cu o instituţie mai mult decât în 

anul 2010), iar numărul total de mobilităţi estimate este de 7435.  
Ţinînd cont de faptul că: 

� bugetul total alocat României pentru programul Erasmus a crescut în anul 
2011 cu 1589588,96 Euro faţă de anul 2010 (12784958,29 Euro în 2010 şi 
14374547,25 Euro în 2011); 

� în Apelul naţional pentru propuneri de proiecte s-a prevăzut şi suma minimă 
de care poate beneficia un student participant la o mobilitate de studiu (275 
Euro/lună);  

Tip de proiect/activitate 
Numar de 

proiecte/activităţi 
selectate şi 
contractate 

Numar de proiecte 
/activităţi aflate în diverse 
etape de implementare în 
diverse perioade din 2011 

Numar de 
proiecte/activităţi 
finalizate în 2011 

Mobilităţi Erasmus 68 134 66 

Programe Intensive Erasmus 8 14 6 

Cursuri intensive de limbi 
străine Erasmus  

7 12 5 

PROGRAMUL SECTORIAL  
ERASMUS 
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� în anul 2010, cu o finanţare de 8483737,98Euro şi o sumă minimă de care a 
beneficiat un student participant la o mobilitate de studiu de 300Euro/lună, 
s-au efectuat 3503 mobilităţi studenţeşti pentru studiu,  
experţii Agenţiei Naţionale au apreciat că numărul de mobilităţi studenţeşti 
pentru studii estimat de candidaţi este nerealist. Din acest motiv pentru 
stabilirea sumelor cu care vor fi finanţaţi beneficiarii s-a ţinut cont de: 

o performaţele din anii anteriori în termeni de număr total de luni de 
mobilitate studenţească de studii realizată în anii anteriori- în cazul 
instituţiilor care au candidat în ani anteriori; 

o numărul de mobilităţi solicitat/estimat în formularul de 
candidatură. 

o Mobilităţi studenţeşti pentru plasament au fost  solicitate de  47 de instituţii (cu 3 
instituţii mai mult decât în anul 2010) şi au fost estimate la 1765 mobilităţi.  În urma 
unor raţionamente asemănătoare cu cele prezentate anterior au fost aprobate 1524 
mobilităţi.  

o Mobilităţi de personal- Misiuni de predare au solicitat toate cele 66 de instituţii (cu o 
instituţie mai mult decât în anul anterior) însumând 3278 mobilităţi. Au fost aprobate 
2573 mobilităţi. 

o Mobilităţi de personal – Formarea porsonalului - au fost solicitate de 56 instituţii (cu 4 
instituţii mai mult decât în anul 2010). Numărul mobilităţilor estimate este de 1302, 
iar al celor aprobate de 1198. 

În tabelul următor sunt prezentate solicitările de finanţare conţinute în candidaturile 
declarate eligibile şi mobilităţile aprobate. 

Selectie 2011 - 2012 
Solicitate/estimate in 2011 

Nr.crt. 

Localitatea 
Universitatea 

SMS SMP   STA STT 

1 Alba-Iulia 
Universitatea "1 decembrie 
1918" 205 297 129 36 

2 Arad 
Universitatea "Aurel 
Vlaicu" 30   5 4 

3 Baia-Mare Universitatea de Nord  45 15 10 10 

4 Bacau 
Universitatea "Vasile 
Alecsandri" 119 9 86 6 

5 Bacau 
Universitatea "George 
Bacovia" 30 10 4 6 

6 Brasov 
Universitatea 
"Transilvania"  170 55 65 10 

7 Bucuresti Academia Tehnica Militara 20 30 8 9 

8 Bucuresti 
Universitatea Nationala de 
Muzica  15 5 6 6 

9 Bucuresti 
Academia de Studii 
Economice 260   10 12 

10 Bucuresti 
Universitatea Nationala de 
Educatie Fizica si Sport 14   2 2 

11 Bucuresti 

Universitatea de 
Arhitectura si Urbanism 
"Ion Mincu" 103 15 15 2 

12 Bucuresti 
Universitatea Tehnica de 
Constructii  25 4 20 4 
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Selectie 2011 - 2012 
Solicitate/estimate in 2011 

Nr.crt. 

Localitatea 
Universitatea 

SMS SMP   STA STT 

13 Bucuresti Universitatea din Bucuresti 1535   693 91 

14 Bucuresti 
Universitatea de Medicina 
si Farmacie "Carol Davila" 47   21   

15 Bucuresti Universitatea Politehnica  170 40 70 25 

16 Bucuresti 

Universitatea de Ştiinţe 
Agronomice şi Medicină 
Veterinară 17   4   

17 Bucuresti 
Scoala Nationala de Stiinte 
Politice si Administrative 171 37 8 8 

18 Bucuresti 
Academia de Politie 
"Alexandru Ioan Cuza"  2   3   

19 Bucuresti 
Universitatea "Titu 
Maiorescu" 50 10 15 5 

20 Bucuresti 
Universitatea "Nicolae 
Titulescu" 4   2   

21 Bucuresti 
Universitatea Romano-
Americana 191 70 71 38 

22 Bucuresti Universitatea "Spiru Haret" 40   11   

23 Bucuresti Universitatea Ecologica 16 8 9 4 

24 Bucuresti 
Universitatea Nationala de 
Arte 37   4   

25 Bucuresti 
Universitatea Crestina 
"Dimitrie Cantemir" 20   3 3 

26 
Cluj-
Napoca Universitatea Babes-Bolyai 330 70 100 50 

27 
Cluj-
Napoca 

Academia de Muzica 
"Gheorghe Dima" 16   5 7 

28 
Cluj-
Napoca 

Universitatea de Medicina 
si Farmacie "Iuliu 
Hatieganu" 123 64 14 48 

29 
Cluj-
Napoca 

Universitatea de Stiinte 
Agricole si Medicina 
Veterinara 40   35 2 

30 
Cluj-
Napoca Universitatea Tehnica   70 51 16 22 

31 
Cluj-
Napoca 

Universitatea de Arta si 
Design 120 21 70 29 

32 Constanta 
Academia Navala "Mircea 
cel Batran" 2 90 4   

33 Constanta Universitatea "Ovidius" 34   10 4 
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Selectie 2011 - 2012 
Solicitate/estimate in 2011 

Nr.crt. 

Localitatea 
Universitatea 

SMS SMP   STA STT 

34 Constanta Universitatea Maritima 0 144 11 5 

35 Constanta 
Unversitatea "Andrei 
Saguna"  4   3 2 

36 Craiova Universitatea din Craiova 160 58 35 60 

37 Craiova 
Universitatea de Medicina 
si Farmacie 12 4 3 2 

38 Galati 
Universitatea "Dunarea de 
Jos"  539   274 140 

39 Galati Universitatea Danubius 30 4 17 4 

40 Iasi 
Universitatea de Arte 
"George Enescu" 25 7 9 7 

41 Iasi 
Universitatea "Alexandru 
Ioan Cuza"  340 150 85 20 

42 Iasi 

Universitatea de Stiinte 
Agricole si Medicina 
Veterinara "Ion Ionescu de 
la Brad" 24 6 24 6 

43 Iasi 
Universitatea de Medicina 
si Farmacie "Gr. T. Popa" 28 2 9 2 

44 Iasi 
Universitatea Tehnica 
"Gheorghe Asachi" 94 15 64 10 

45 Oradea Universitatea din Oradea 140 47 270 190 

46 Oradea 
Universitatea Crestina 
Partium 50 10 15 5 

47 Petrosani  Universitatea din Petrosani 12 70 50 60 

48 Pitesti Universitatea din Pitesti 165 53 72 35 

49 Pitesti 
Universitatea "Constantin 
Brancoveanu" 40 40 6 20 

50 Ploiesti 
Universitatea "Petrol si 
Gaze"  8 4 15 2 

51 Resita 
Universitatea "Eftimie 
Murgu" 32 19 16 18 

52 Suceava 
Universitatea "Stefan Cel 
Mare" 70 20 35 35 

53 Sibiu Universitatea "Lucian Blaga 115 15 20 20 

54 Sibiu 
Universitatea Romano-
Germana 10 15 4 4 
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Selectie 2011 - 2012 
Solicitate/estimate in 2011 

Nr.crt. 

Localitatea 
Universitatea 

SMS SMP   STA STT 

55 Sibiu 
Academia Fortelor Terestre 
"Nicolae Balcescu" 2 7 4   

56 Targoviste  Universitatea Valahia 36   38   

57 
Targu-
Mures Universitatea de Arte 5 4 4 1 

58 
Targu-
Mures 

Universitatea de Medicina 
si Farmacie  30 27 10   

59 
Targu-
Mures 

Universitatea "Petru 
Maior" 50 10 30 10 

60 
Targu-
Mures 

Universitatea "Dimitrie 
Cantemir" 109   24 12 

61 Targu- Jiu 
Universitatea "Constantin 
Brancusi" 20   6 6 

62 Timisoara  Universitatea de Vest 1070 57 491 144 

63 Timisoara  
Universitatea de Medicina 
si Farmacie" Victor Babes" 21 15 2 1 

64 Timisoara  

Universitatea de Stiinte 
Agricole si Medicina 
Veterinara a Banatului 10 2 10 7 

65 Timisoara  Universitatea "Politehnica" 80 55 70 20 

66 Timisoara  Universitatea Tibiscus 13 4 18 6 

    7415 1765 3272 1297 
Luînd în considerare numărul total al studenţilor din ţară, mobilităţile estimate 
reprezintă implicarea în mobilităţi a 1% dintre studenţi, iar dacă se ţine cont de numărul 
total al studenţilor din universităţile care primesc finanţare Erasmus atunci mobilităţile 
estimate implică 1,16% dintre studenţi. În cazul cadrelor didactice procentul participării 
la mobilităţi Erasmus estimate este de 12,21%. Distribuţia acestor mobilităţi pe centre 
universitare este prezentată în tabelul următor: 

Centrul 
Universitar SMS SMP   STA STT 

Mobilităţi 
studenţeşti 

Mobilităţi 
personal 

Total 
Mobilităţi 

Total 
studenţi 

Total 
cadre 

didactice 

Procent 
participanti 

la 
mobilitati 
Erasmus 
din Total 
studenti 

Procent 
participanti 

la 
mobilitati 
Erasmus 
din Total 

cadre 
didactice 

Alba Iulia 205 60 129 36 265 165 430 5315 181 4,99% 91,16% 

Arad 30 0 5 4 30 9 39 33213 565 0,09% 1,59% 

Baia Mare 45 15 10 10 60 20 80 5642 219 1,06% 9,13% 

Bacau 149 19 90 12 168 102 270 9057 297 1,85% 34,34% 

Brasov 170 55 65 10 225 75 300 23084 1018 0,97% 7,37% 

Bucuresti 1602 219 332 130 1821 462 2283 194145 10707 0,94% 4,31% 

Cluj Napoca 667 202 184 138 869 322 1191 80930 3932 1,07% 8,19% 

Constanta 40 234 28 11 274 39 313 22692 985 1,21% 3,96% 



 

 54 

Craiova 172 62 38 62 234 100 334 29053 1462 0,81% 

Galati 569 4 291 144 573 435 1008 22056 677 2,60% 

Iasi 511 180 191 45 691 236 927 70329 3316 0,98% 

Oradea 190 57 285 195 247 480 727 20471 1446 1,21% 

Petrosani 12 70 50 60 82 110 192 5763 211 1,42% 

Pitesti 205 93 78 55 298 133 431 16329 555 1,82% 

Ploiesti 8 4 15 2 12 17 29 12225 366 0,10% 

Resita 32 19 16 18 51 34 85 4548 121 1,12% 

Suceava 70 20 35 35 90 70 160 12471 364 0,72% 

Sibiu 127 37 28 24 164 52 216 26450 883 0,62% 

Targoviste 36 0 38 0 36 38 74 11000 327 0,33% 

Targu Mures 194 41 68 23 235 91 326 10700 784 2,20% 

Targu Jiu 20 0 6 6 20 12 32 5201 151 0,38% 

Timisoara 1194 133 591 178 1327 769 2096 48382 2306 2,74% 

 6248 1524 2573 1198 7772 3771 11543 669056 30873   
 

 
În anul 2011 au fost depuse 7 candidaturi (cu 2 mai mult decât în anul 2010) pentru 
Cursuri Intensive de Limba română de către urmatoarele institutii de învăţământ 
superior :  

o Universitatea din Bucuresti,  
o Universitatea « Babes-Bolyai » din Cluj-Napoca, 
o  Universitatea « Alexandru Ioan Cuza » din Iasi,  
o Universitatea « Lucian Blaga » din Sibiu,   
o Universitatea Politehnica din Timisoara,  
o Universitatea Romano-Americana din Bucuresti, 
o Universitatea de Vest din Timisoara.  

Procentul de participare la mobilităIi Erasmus în anul universitar 2011-2012  a studenIilor/cadrelor didactice Valorile medii pe Iară sunt 1,16%  pentru 
studenIi Ii 12,21%  pentru cadre didactice

4,99%
0,09% 1,06% 1,85% 0,97% 0,94% 1,07% 1,21% 0,81% 2,60% 0,98% 1,21% 1,42% 1,82% 0,10% 1,12% 0,72% 0,62% 0,33% 2,20% 0,38%
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Primele trei universităţi organizează cursuri de limbă română începând cu anul 
universitar 2001-2002, urmatoarele doua universităţi,  începând cu anul academic 2009-
2010 iar ultimele două au depus pentru prima data candidatura EILC. Numărul total 
estimat de participanţi la cursuri este de 195 studenţi 
Candidaturile au fost evaluate de doi experţi, un expert al Agenţiei Naţionale şi un expert 
independent. În urma procesului de evaluare au fost aprobate pentru finanţare toate 
candidaturile. Cei 5 beneficiari au solicitat fonduri pentru derularea unor cursuri de 

limba română pentru studenţi Erasmus veniţi în România, după cum urmează: 
o Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi: 

� 1 curs pentru începători în luna septembrie 2011. 
� S-a estimat că vor participa la curs 30 studenţi; 
� Cursul cuprinde 80 de ore de predare, 20 ore de practică şi 40 de ore de 

activităţi culturale; 
� Participanţii la curs primesc certificate cu 5 credite. 

o Universitatea Politehnică din Timişoara: 

� 2 cursuri pentru începători în perioadele 22.08-11.09.2011 şi 13.09-
03.10.2011; 

� S-a estimat că la fiecare curs vor participa 15 studenţi; 

� Fiecare curs cuprinde 26 de ore de predare, 21 ore de practică, 21 
activităţi laborator lingvistic şi 16 ore activităţi  culturale; 

� Participanţii la curs primesc certificate cu 6 credite. 

o Universitatea din Bucureşti: 
� 3 cursuri pentru începători,  în perioada 29.08.2011-20.09.2011 
� S-a estimat că la fiecare curs vor participa 15 studenţi; 

� Fiecare curs cuprinde 70 de ore de predare şi activităţi culturale; 
� Participanţii la curs primesc certificate cu 6 credite. 

o Universitatea Babeş Bolyai din Cluj: 
� 4 cursuri pentru începători: 3 cursuri în perioada 29.08-23.09.2011 şi un 

curs în perioada 16.01-10.02.2012; 

� S-a estimat că la fiecare curs vor participa 15 studenţi; 
� Fiecare curs cuprinde 80 de ore de predare, 60 ore activităţi extra-

curriculare; 

� Participanţii la curs primesc certificate cu 5 credite. 
o Universitatea Lucian Blaga din Sibiu: 

� 2 cursuri pentru începători în perioadele 05.09-01.10.2011 şi 30.01-

24.02.2012. 
� S-a estimat că la fiecare curs vor participa 15 studenţi; 
� Fiecare curs cuprinde 72,5 de ore de predare şi activităţi culturale; 

� Participanţii la curs primesc certificate cu 5 credite. 
o Universitatea Româno Americană din Bucureşti: 

� 1 curs pentru începători în perioada 12.09-01.10.2011. 

� S-a estimat că vor participa la curs 15 studenţi; 
� Cursul cuprinde 40 de ore de predare, 14 ore de practică şi 16 de ore de 

activităţi culturale; 

� Participanţii la curs primesc certificate cu 4 credite. 
o Universitatea de Vest din Timişoara 

� 1 curs pentru începătoricare va începe în data de 15.08.2011. 
� S-a estimat că vor participa la curs  10-15 studenţi; 
� Cursul cuprinde 30 de ore de predare a limbii române, 30 de ore de 

predare în domeniul culturii române şi activităţi culturale; 
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� Participanţii la curs primesc certificate cu 5 credite. 

În anul 2011 s-au primit 11 candidaturi (cu 2 mai puţin decît în anul 2010) pentru 

Actiunea Programe Intensive. Proiectele au fost evaluate de doi evaluatori externi 
independenţi şi au primit urmatorul statut: 
o Proiecte noi (6 candidaturi): 

� 3 proiecte aprobate având ca beneficiari; 

• Universitatea "George Bacovia" din Bacau 

• Universitatea din Pitesti 

• Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu 

� 2 proiecte cu statut de rezervă având ca posibili beneficiari : 

• Universitatea din Oradea 

• Universitatea "Al. I Cuza" din Iasi 

� 1 proiect respins depus de Academia de Muzica "Gheorgbe Dima" din Cluj 

Napoca. 
o Proiecte reînnoite 5 proiecte aprobate ( din 5 candidaturi) având ca beneficiari: 

• Universitatea "Transilvania" din Brasov 

• Universitatea Politehnica din Timisoara 

• Universitatea din Bucuresti 

• Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava 

• Universitatea din Pitesti 

În tabelul următor sunt prezentate câteva caracteristici ale Programelor Intensive 
aprobate pentru finanţare. 

Coordonator Teme/domenii 
profesionale 
abordate în 

programului 
intensiv 

Tări din 
care 

provin 
Partenerii 

Număr de 
studenti 

participanţi
estimat 

Număr de 
profesori 

participanţi 
estimat 

Durată 
program 

intensiv(zile)

Dată de 
început a 

programului 
intensiv 

Universitatea 
Politehnică 
din Timişoara 

Actual challenges 
in logistics and 
maintenance of 

industrial 
systems 

FR, LT, 
PL, SK, 
RO, RO 

 

35 

 

9 

 

14 

 

17.06.2012 

 

Universitatea 
din Bucureşti 

 

 

European 
seminar in 
sustainable 

development-
ESSD 

NL, PT, 
SI, AT, 
GR, BE, 
DE, RO 

 

31 

 

17 

 

14 

 

04.04.2012 

Universitatea 
Transilvania 
din Braşov 

Classic and 
modern methods 

for molecular 
diagnostics in 

human 
pathology-MDHP 

NL,  
TR, HU, 
FR, RO 

 

39 

 

18 

 

14 

 

14.05.2012 

Universitatea 
din Piteşti 

Stability and 
security for 
European 

AT, BG, 
LT, PT, 

24 8 15 06.05.2012 



 

 57 

Coordonator Teme/domenii 
profesionale 
abordate în 

programului 
intensiv 

Tări din 
care 

provin 
Partenerii 

Număr de 
studenti 

participanţi
estimat 

Număr de 
profesori 

participanţi 
estimat 

Durată 
program 

intensiv(zile)

Dată de 
început a 

programului 
intensiv 

sustainable 
development-

SSESD 

PL, RO 

Universitarea 
Ştefan cel 
Mare din 
Suceava 

Innovation in 
Nature Based 

Tourism Services 
-INNO NATOUR 

FI, IT, 
BG, SK, 
AT, RO 

 

24 

 

15 

 

14 

07.05.2012 

Universitatea 
"George 
Bacovia" din 
Bacau 

Value Driven 
Management 

Training-  
VADRIMAT 

BE, HU, 
ES, PL, 
NL, RO 

30 10 14 06.05.2012 

Universitatea 
din Pitesti 

EDUCATion for 
sustainable 

development: 
Environmentally-

friendly 
technologies, 
materials and 

socio-economic 
activities-
EDUCATE 

BG, CY, 
DK, PT, 

RO 

50 6 15 06.05.2012 

Universitatea 
"Lucian 
Blaga" din 
Sibiu 

Knowledge-based 
Green Economy: 

challenges, 
constraints and 
opportunities 

DE, SI, 
ES, RO 

30 8 14 04.04.2012 

   263 91 114  

Numărul de participanţi estimat este de 354, cu 66 mai mare decât cel estimat în anul 
2010 şi cu 70 mai mare decât cel realizat în anul 2010. 

În anul 2011 s-au încheiat activităţile de mobilităţi aprobate pentru anul universitar 

2010-2011. În urma procesului de selecţie 2010 au fost aprobate candidaturi de la 65 de 
universităţi pentru finanţarea mobilităţilor Erasmus.  
În tabelul următor este prezentată situaţia mobilităţilor realizate în anul universitar 
2010-2011. 

Localitatea 

  Efectuate în 2010-2011   

Nr. Crt. 

  Universitatea 

SMS SMP   STA STT 
Nr  total 
studenti 

Procent 
participanti 
studenţi la 
mobilitati 

Erasmus din 
Total 

studenti 

1.  Alba-Iulia 
Universitatea "1 decembrie 
1918" 26 55 10 4 5315 1,52% 

2.  Arad Universitatea "Aurel Vlaicu" 29   4 2 12213 0,24% 
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Localitatea 

  Efectuate în 2010-2011   

Nr. Crt. 

  Universitatea 

SMS SMP   STA STT 
Nr  total 
studenti 

Procent 
participanti 
studenţi la 
mobilitati 

Erasmus din 
Total 

studenti 

3.  Arad Universitatea Vasile Goldiş 10   1 1 21000 0,05% 

4.  Baia-Mare Universitatea de Nord  36 9 9 4 5642 0,80% 

5.  Bacau 
Universitatea "Vasile 
Alecsandri" 55 11 46 7 6857 0,96% 

6.  Bacau Universitatea "George Bacovia" 11   2 2 2200 0,50% 

7.  Brasov Universitatea "Transilvania"  162 49 50 12 23084 0,91% 

8.  Bucuresti Academia Tehnica Militara 16 24 4 6 1350 2,96% 

9.  Bucuresti 
Universitatea Nationala de 
Muzica  12 3 7 3 879 1,71% 

10.  Bucuresti Academia de Studii Economice 265   3 9 27826 0,95% 

11.  Bucuresti 
Universitatea Nationala de 
Educatie Fizica si Sport 13   1 3 1358 0,96% 

12.  Bucuresti 
Universitatea de Arhitectura si 
Urbanism "Ion Mincu" 63 12 5 1 3018 2,49% 

13.  Bucuresti 
Universitatea Tehnica de 
Constructii  22   16 3 8131 0,27% 

14.  Bucuresti Universitatea din Bucuresti 296   37   37135 0,80% 

15.  Bucuresti 
Universitatea de Medicina si 
Farmacie "Carol Davila" 27   5   7980 0,34% 

16.  Bucuresti Universitatea Politehnica  135 11 91 1 25013 0,58% 

17.  Bucuresti 

Universitatea de Ştiinţe 
Agronomice şi Medicină 
Veterinară 9   2   14639 0,06% 

18.  Bucuresti 
Scoala Nationala de Stiinte 
Politice si Administrative 68 5 2 3 10300 0,71% 

19.  Bucuresti 
Academia de Politie "Alexandru 
Ioan Cuza"  2   2   2000 0,10% 

20.  Bucuresti Universitatea "Titu Maiorescu" 24 7 1 1 2364 1,31% 

21.  Bucuresti 
Universitatea Romano-
Americana 32 19 11 15 7803 0,65% 

22.  Bucuresti Universitatea "Spiru Haret" 21   2   20000 0,11% 

23.  Bucuresti Universitatea Ecologica 8 3 2 4 3257 0,34% 

24.  Bucuresti Universitatea Nationala de Arte 31   2   1481 2,09% 

25.  Bucuresti 
Universitatea Crestina 
"Dimitrie Cantemir" 11   1 1 19611 0,06% 

26.  Cluj-Napoca Universitatea Babes-Bolyai 306 76 86 57 48842 0,78% 

27.  Cluj-Napoca 
Academia de Muzica "Gheorghe 
Dima" 8   5 4 1225 0,65% 

28.  Cluj-Napoca 
Universitatea de Medicina si 
Farmacie "Iuliu Hatieganu" 61 44 9 17 9557 1,10% 

29.  Cluj-Napoca 
Universitatea de Stiinte 
Agricole si Medicina Veterinara 37   32 2 6207 0,60% 

30.  Cluj-Napoca Universitatea Tehnica   68 47 12 9 14050 0,82% 

31.  Cluj-Napoca Universitatea de Arta si Design 78 12 13 11 1049 8,58% 

32.  Constanta 
Academia Navala "Mircea cel 
Batran" 0 46       #DIV/0! 

33.  Constanta Universitatea "Ovidius" 44   10 5 20000 0,22% 

34.  Constanta Universitatea Maritima   153 8 9   #DIV/0! 
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Localitatea 

  Efectuate în 2010-2011   

Nr. Crt. 

  Universitatea 

SMS SMP   STA STT 
Nr  total 
studenti 

Procent 
participanti 
studenţi la 
mobilitati 

Erasmus din 
Total 

studenti 

35.  Constanta Unversitatea "Andrei Saguna"  3   3   2692 0,11% 

36.  Craiova Universitatea din Craiova 148 48 31 37 25698 0,76% 

37.  Craiova 
Universitatea de Medicina si 
Farmacie 9 3 1 1 3355 0,36% 

38.  Galati Universitatea "Dunarea de Jos"  57   28 26 15623 0,36% 

39.  Galati Universitatea Danubius 9   1   6433 0,14% 

40.  Iasi 
Universitatea de Arte "George 
Enescu" 22 6 4 4 1289 2,17% 

41.  Iasi 
Universitatea "Alexandru Ioan 
Cuza"  340 145 68 16 37492 1,29% 

42.  Iasi 

Universitatea de Stiinte 
Agricole si Medicina Veterinara 
"Ion Ionescu de la Brad" 16 6 20 5 4464 0,49% 

43.  Iasi 
Universitatea de Medicina si 
Farmacie "Gr. T. Popa" 28 1 6 2 10311 0,28% 

44.  Iasi 
Universitatea Tehnica 
"Gheorghe Asachi" 71 23 78 8 16773 0,56% 

45.  Oradea Universitatea din Oradea 124 30 173 133 19516 0,79% 

46.  Oradea Universitatea Crestina Partium 41   10   955 4,29% 

47.  Petrosani  Universitatea din Petrosani 6 42 10 39 5763 0,83% 

48.  Pitesti Universitatea din Pitesti 59 23 26 6 14383 0,57% 

49.  Pitesti 
Universitatea "Constantin 
Brancoveanu" 20 47 2 5 1946 3,44% 

50.  Ploiesti Universitatea "Petrol si Gaze"  4   15   12225 0,03% 

51.  Resita Universitatea "Eftimie Murgu" 4 4 8 13 4548 0,18% 
52.  Suceava Universitatea "Stefan Cel Mare" 52 11 20 20 12471 0,51% 

53.  Sibiu Universitatea "Lucian Blaga 114 11 10 8 25300 0,49% 

54.  Sibiu 
Universitatea Romano-
Germana 6 11 3 1 1150 1,48% 

55.  Targoviste  Universitatea Valahia 32   30   11000 0,29% 

56.  
Targu-
Mures Universitatea de Arte 5 3 2   368 2,17% 

57.  
Targu-
Mures 

Universitatea de Medicina si 
Farmacie  25 23 5   4450 1,08% 

58.  
Targu-
Mures Universitatea "Petru Maior" 44 6 21 6 4922 1,02% 

59.  
Targu-
Mures 

Universitatea "Dimitrie 
Cantemir" 38   1 1 960 3,96% 

60.  Targu- Jiu 
Universitatea "Constantin 
Brancusi" 11   3 2 5201 0,21% 

61.  Timisoara  Universitatea de Vest 126 15 36 13 19500 0,72% 

62.  Timisoara  
Universitatea de Medicina si 
Farmacie" Victor Babes" 14 6 2 1 5370 0,37% 

63.  Timisoara  

Universitatea de Stiinte 
Agricole si Medicina Veterinara 
a Banatului 3 1 6   7071 0,06% 

64.  Timisoara  Universitatea "Politehnica" 79 50 67 13 13529 0,95% 

65.  Timisoara  Universitatea Tibiscus 7   2 10 2912 0,24% 

   3503 1101 1183 566 669056  
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În anul universitar 2010-2011 au beneficiat de mobilităţi ERASMUS, la nivelul ţării, în 
medie  0,69% din numărul total de studenţi ai unoversităţilor participante la programul 

Erasmus, şi 5,67% din numărul total de cadre didactice din aceleaşi universităţi .  
Distribuţia pe centre universitare a mobilităţilor efectuate este prezentată în tabelul 
următor: 

Centrul 
Universitar SMS SMP   STA STT 

Mobilităţi 
studenţeşti 

Mobilităţi 
personal 

Total 
Mobilităţi 

Total 
studenţi 

Înscrişi  în 
anu 

universitar 

Total cadre 
didactice în 

centrul 
universita 

Procent 
participanti 

la 
mobilitati 
Erasmus 
din Total 
studenti 

Procent 
participanti la 

mobilitati 
Erasmus din 
Total cadre 

didactice 

Alba Iulia 26 55 10 4 81 14 95 5315 181 1,52% 7,73% 

Arad 39 0 5 3 39 8 47 33213 565 0,12% 1,42% 

Baia Mare 36 9 9 4 45 13 58 5642 219 0,80% 5,94% 

Bacău 66 11 48 9 77 57 134 9057 297 0,85% 19,19% 

Braşov 162 49 50 12 211 62 273 23084 1018 0,91% 6,09% 

Bucureşti 1055 84 194 50 1139 244 1383 194145 10707 0,59% 2,28% 

Cluj Napoca 558 179 157 100 737 257 994 80930 3932 0,91% 6,54% 

Constanţa 47 199 21 14 246 35 281 22692 985 1,08% 3,55% 

Craiova 157 51 32 38 208 70 278 29053 1462 0,72% 4,79% 

Galaţi 66 0 29 26 66 55 121 22056 677 0,30% 8,12% 

Iaşi 477 181 176 35 658 211 869 70329 3316 0,94% 6,36% 

Oradea 165 30 183 133 195 316 511 20471 1446 0,95% 21,85% 

Petroşani 6 42 10 39 48 49 97 5763 211 0,83% 23,22% 

Piteşti 79 70 28 11 149 39 188 16329 555 0,91% 7,03% 

Ploieşti 4   15   4 15 19 12225 366 0,03% 4,10% 

Reşiţa 4 4 8 13 8 21 29 4548 121 0,18% 17,36% 

Suceava 52 11 20 20 63 40 103 12471 364 0,51% 10,99% 

Sibiu 120 22 13 9 142 22 164 26450 883 0,54% 2,49% 

Târgovişte 32   30   32 30 62 11000 327 0,29% 9,17% 

Târgu Mureş 112 32 29 7 144 36 180 10700 784 1,35% 4,59% 

Târgu Jiu 11   3 2 11 5 16 5201 151 0,21% 3,31% 

Timişoara 229 72 113 37 301 150 451 48382 2306 0,62% 6,50% 

 3503 1101 1183 566 4604 1749 6353 669056 30873   
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În cazul mobilităŃilor studenŃeşti de studiu numărul studeŃilor în diferite Ńări gazdă este  
prezentată în tabelul următor: 

Ţări gazdă 
Număr participanţi la mobilităţi 

studenţeşti de studiu 
Belgia 133 
Bulgaria 4 
Republica Cehă 30 
Danemarca 121 
Germania 370 
Estonia 2 
Grecia 63 
Spania 436 
Franţa 940 
Irlanda 12 
Italia 394 
Cipru 2 
Letonia 6 
Lituania 25 
Ungaria 161 
Olanda 80 
Austria 90 
Polonia 128 
Portugalia 180 
Slovenia 15 
Slovacia 14 
Finlanda 38 
Suedia 42 
Marea Britanie 65 

DistribuIia participanIilor la mobilităIi Erasmus pe centre universitare
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Ţări gazdă 
Număr participanţi la mobilităţi 

studenţeşti de studiu 
Islanda 8 
Liechtenstein 2 
Norvegia 59 
Turcia 83 
 3503 

Număr participan ți la mobilit ăți studen țești de studiu

Germania, 370, 
11%

Estonia, 2, 0%

Grecia, 63, 2%

Spania, 436, 
12%

Irlanda, 12, 0%

Italia, 394, 11%

Cipru, 2, 0%

Letonia, 6, 0%

Lituania, 25, 
1%

Luxemburg, , 
0%

Ungaria, 161, 
5%

Malta, , 0%

Olanda, 80, 2%

Austria, 90, 3%

Polonia, 128, 
4%

Portugalia, 
180, 5%

Slovenia, 15, 
0%

Slovacia, 14, 
0%

Finlanda, 38, 
1%

Suedia, 42, 1%

Marea Britanie, 
65, 2%

Islanda, 8, 0%

Liechtenstein, 
2, 0%

Norvegia, 59, 
2%

Turcia, 83, 2%

Franța, 940, 
27%

Belgia, 133, 4%

Bulgaria, 4, 0%

Republica 
Cehă, 30, 1%

Danemarca, 
121, 3%

 
 
Participanţii la mobilităţi  au fost: 2569 studenţi în ciclul 1 - licenţă, 889  studenţi în ciclul 
2 –master şi 45 studenţi în ciclul 3 – doctorat, iar studiile lor au vizat următoarele arii 
tematice: 

Arii tematice Număr participanţi la mobilităţi de studiu 
Program general 5 
Educaţie 27 
Știinţe umaniste şi Artă 830 
Știinţe sociale 1288 
Știinţele naturii, Matematică şi Informatică 454 
Inginerie şi Construcţii 525 
Agricultură , Zootehnie şi Medicină veterinară 76 
Sănătate 226 
Servicii 72 
 3503 
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Distribu ția participan ților  la mobilit ăți de studiu pe arii tematice 

Științe umaniste și 

Artă, 830, 24%

Științele naturii, 

Matematică și 
Informatică, 454, 

13%

Științe sociale, 

1288, 37%

Sănătate, 226, 

6%

Servicii, 72, 2%

Agricultură , 

Zootehnie și 
Medicină 

veterinară, 76, 
2%

Inginerie și 

Construcții, 525, 
15%

Educație, 27, 1%

Program general, 

5, 0%

 
 

În tabelul următor sunt prezentate, în funcţie de domeniul profesional vizat în 
mobilitatea de studiu, numărul de credite ECTS acordare unui student pe lună de 
mobilitate. 

 

ECTS/student pe lună 
Arii de studii 

Licenţă Masterat Doctorat Ciclu de scurtă durată 
Program general 6,4 6,2 0,0 0 
Educaţie 6,7 9,4 0,0 0 
Știinţe umaniste şi Artă 6,8 6,8 6,1 0 
Știinţe sociale 6,6 6,5 3,3 0 
Știinţele naturii, Matematică şi Informatică 6,5 6,5 6,3 0 
Inginerie şi Construcţii 6,1 6,3 5,9 0 
Agricultură , Zootehnie şi Medicină veterinară 6,1 6,0 7,3 0 
Sănătate 6,3 5,2 0,0 0 
Servicii 6,9 5,8 7,5 0 

 
În cadrul acestor arii studenţii au efectuat studii cu conţinuturi care au abordat 92 de 
tematici/domenii, dintre care cele mai solicitate au fost următoarele: 
 
Nr.crt Domeniul/Tematica Număr de studenţi Procent din total studenţi 
1. Afaceri şi administraţie 508 14,5% 
2. Limbi străine 397 11,33% 
3. Medicină 169 4,82% 
4. Informatică 159 4,54% 
5. Ştiinţe politice li civism 144 4,11% 
6. Ştiinţele pământului 139 3,97% 
7. Drept 126 3,6% 
8. Arte 100 2,85% 
9. Mecanică şi prelucrarea metalelor 94 2,68% 
10. Filozofie şi etică 75 2,14% 
  1911 54,55% 
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Sectorul în care a avut loc plasamentul Număr de 
mobilităţi 

Durată în luni Masculin Feminin 

Agricultură, Piscicultură şi domeniul Forestier 6 24 33,33 66,67 

Minierit şi Industrie extractivă 0 0 0,00 0,00 

Manufactura 8 26 75,00 25,00 

Electricitate, Gaz, Aburi şi Aer Condiţionat 1 3 0,00 100,00 

Alimentare cu Apă, Canalizare, Gestionarea deşeurilor 3 11 100,00 0,00 

Construcţii 21 68,5 28,57 71,43 

Comerţ şi Reparaţii auto 0 0 0,00 0,00 

Transport şi depozitare 186 731,25 95,70 4,30 

Servicii de cazare şi alimentaţie 111 353 27,03 72,97 

Informare şi comunicare 30 96 60,00 40,00 

Financiar şi Asigurări 18 67,5 33,33 66,67 

Activităţi imobiliare 0 0 0,00 0,00 

Activităţi Profesionale, Tehnice şi de Cercetare  242 878 48,35 51,65 

Servicii administrative 17 93,25 23,53 76,47 

Administraţie Publică şi Apărare 4 15 50,00 50,00 

Educaţie 233 802,5 35,62 64,38 

Sănătate şi Servicii sociale 130 435,5 26,15 73,85 

Arte, Divertisment, Recreere 27 88 62,96 37,04 

Tara de destinaţie 

Număr STUDENTI 
participanţi la mobilităţi 

de PLASAMENT 

Belgia 33 
Republica Cehă 3 
Danemarca 19 
Germania 196 
Grecia 118 
Spania 150 
Franța 171 
Italia 52 
Cipru 16 
Lituania 5 
Luxemburg 1 
Ungaria 46 
Malta 18 
Olanda 26 
Austria 18 
Polonia 2 
Portugalia 70 
Slovenia 4 
Slovacia 4 
Finlanda 5 
Suedia 2 
Marea Britanie 101 
Norvegia 24 
Turcia 17 

 

În tabelele următoare sunt prezentate câteva 
caracteristici ale mobilităţilor studenţeşti de 
plasament efectuate în anul universitar 
2010-2011. 

Studenţii participanţi la mobilităţi au studiat în 
următoarele limbi străine: 

Limba de studiu Număr studenţi 
Erasmus SMS 

Număr studenţi 
Erasmus SMP 

Cehă 2 1 
Daneză 18 1 
Germană 353 67 
Greacă 2 0 
Engleză 1246 733 
Spaniolă 369 87 
Finlandeză 4 0 
Franceză 955 139 
Maghiară 128 43 
Italiană 332 23 
Letonă 5 0 
Olandeză 4 0 
Norvegiană 9 0 
Poloneză 7 0 
Portugheză 61 7 
Slovacă 1 0 
Suedeză 5 0 
Turcă 2 0 
 3503 1101 
 
Participanţii la mobilităţi de tip plasament  au fost: 707 studenţi 
în ciclul 1 - licenţă, 343  studenţi în ciclul 2 –master şi 51 studenţi 
în ciclul 3 – doctorat. 
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Sectorul în care a avut loc plasamentul Număr de 
mobilităţi 

Durată în luni Masculin Feminin 

Alte Servicii 64 254 46,88 53,13 

Activităţi organizatorice ca angajator 0 0 0,00 0,00 

Activităţi ale organizaţiilor extrateritoriale 0 0 0,00 0,00 
 1101 3946,5   

Număr STUDENTI participan ți la mobilit ăți de PLASAMENT în diferite țări 
de destina ție

Italia, 52

Cipru, 16

Lituania, 5

Luxemburg, 1

Ungaria, 46

Malta, 18

Olanda, 26

Austria, 18

Polonia, 2

Portugalia, 70

Slovenia, 4

Slovacia, 4

Finlanda, 5

Suedia, 2

Marea Britanie, 101

Norvegia, 24

Turcia, 17

Franța, 171

Spania, 150

Grecia, 118

Germania, 196

Belgia, 33
Republica Cehă, 3

Danemarca, 19

 
Numărul de credite ECTS care se anticipează că vor fi acordare unui student pe 
lună de mobilitate de plasament  sunt următoarele: 

ECTS/student pe lună 
Arii de studii 

Licenţă Masterat Doctorat Ciclu de scurtă durată 
Informaţii si comunicare 1,65 1,34 2,78 0 
Activităţi financiare şi în domeniul asigurărilor 1,51 0,88 1,91 0 
Activităţi şrtiinţifice şi tehnice 2,51 1,80 3,17 0 
Activităţi administrarive şi servicii suport 1,14 0,31 1,73 0 
Administraţie publică, Apărare şi servicii de protecţie 4,67 10,00 3,33 0 
Educaţie 2,58 2,75 2,56 0 
Sănătate şi protecţie socială 2,30 2,40 4,26 0 
Artă şi divertisment 4,38 5,35 3,70 0 
Alte servicii 5,72 6,02 5,35 0 

În cazul mobilităŃii personalului universităŃilor, Ńările în care s-au derulat misiunile de predare 
şi /sau activităŃile de formare a personalului sunt următoarele: 

Ţara de 
destinaţie 

Număr de participanţi 
STA 

Număr de participanţi 
STT 

Belgia 29 18 
Bulgaria 17 6 
Republica Cehă 14 1 
Danemarca 11 4 
Germania 97 50 
Estonia 2 0 
Grecia 73 16 
Spania 94 71 
Franţa 314 82 
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Ţara de 
destinaţie 

Număr de participanţi 
STA 

Număr de participanţi 
STT 

Irlanda 0 6 
Italia 140 58 
Cipru 0 2 
Letonia 2 2 
Lituania 6 0 
Ungaria 138 78 
Olanda 15 9 
Austria 25 11 
Polonia 24 20 
Portugalia 56 40 
Slovenia 6 1 
Slovacia 10 10 
Finlanda 9 4 
Suedia 1 1 
Marea Britanie 20 22 
Islanda 7 7 
Norvegia 13 17 
Turcia 60 30 
 1183 566 

 

 
 

Cele 1183 misiuni de predare ale cadrelor didactice au însumat 8386 ore de predare în 83 
de domenii/sub-domenii profesionale. Cele mai frecvente domenii de predare au fost: 

Distrib Ńia participan Ńilor STA pe Ńări 
de destina Ńie

Italia, 140

Letonia, 2

Lituania, 6

Ungaria, 138

Olanda, 15

Austria, 25

Polonia, 24

Portugalia, 
56

Slovenia, 6

Slovacia, 10

Finlanda, 9

Suedia, 1

Marea 
Britanie, 20

Islanda, 7

Norvegia, 13

Turcia, 60

Franța, 314

Spania, 94

Grecia, 73

Estonia, 2

Belgia, 29

Bulgaria, 17

Germania, 
97

Republica 
Cehă, 14

Danemarca, 
11

Distrib Ńia participan Ńilor STT pe Ńări 
de destina Ńie

Grecia, 16

Spania, 71

Franța, 82

Irlanda, 6

Italia, 58

Cipru, 2

Letonia, 2

Ungaria, 
78

Olanda, 9

Austria, 11

Polonia, 20

Portugalia, 
40

Slovenia, 1

Slovacia, 
10

Finlanda, 4

Suedia, 1

Marea 
Britanie, 22

Islanda, 7

Norvegia, 
17

Turcia, 30

Belgia, 18

Bulgaria, 6 Republica 
Cehă, 1

Danemarc
a, 4

Germania, 
50
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Nr.crt Domeniul/Tematica Număr de cadre 
didactice 

Procent din total misiuni de 
predare 

1. Limbi străine 101 8,54% 
2. Mecanică şi prelucrarea metalelor 76 6,42% 
3. Electricitate şi ebergetică 69 5,83% 
4. Afaceri şi administraţie 66 5,58% 
5. Ştiinţele pământului 58 4,9% 
  370 31,28% 
Din punctul de vedere al experienţei didactice, persoanele care au participat la misiuni de 
predare se împart în următoarele categorii: 

� 209 persoane cu activitate didactică sub 10 ani; 
� 485 persoane cu activitate didactică între 10 şi 20 de ani; 
� 489 persoane cu activitate didactică de peste 20 ani. 

În tabelele următoare sunt prezentate caracteristici ale mobilităţilor personalului 
universităţilor - misiuni de predare-derulate în anul universitar 2010-2011. 
 

Ciclul de predare în 
misiunile de predare 

Numar de profesori care au 
predat pentru nivelul 

respectiv 
licenţă 796 
master 243 

doctorat 69 
Mai multe cicluri 66 

Studii de scurtă durată 9 

Personalul didactic a efectuat predarea în următoarele limbi străine: 

Nr. 
Crt 

Limba de 
predare 

Număr de profesori care au 
predat în limba respectivă 

1. Germană 48 
2. Engleză 670 
3. Spaniolă 29 
4. Franceză 310 
5. Portugheză 4 
6. Română 4 
7. Turcă 3 
8. Poloneză 1 
9. Italiană 42 
10. Maghiară 71 
11. Rusă 1 

  1183 
Cei 566 de participanţi la Mobilităţi de personal – Formarea porsonalului  (STT), dintre 
care 278 nu au mai beneficiat de finanţare Erasmus,  au vechimi în câmpul muncii 
diferite: 

� 220 au vechime mai mică de 10 ani, 
� 205 au vechime cuprinse ăntre 10 şi 20 de ani, 
� 144 au vechimi mai mari de 20 de ani, 

şi au următoarele ocupaţii în cadrul instituţiilor de trimitere: 
� Formatori – 3 persoane; 
� Angajaţi în domeniul financiar -11 persoane; 

� Personal tehnic şi administrativ -73 persoane; 
� Responsabili cu activităţi internaşionale -68 persoane; 
� Furnizori de servicii de informare a studenţolor -20 persoane; 
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� Cadre didactice -366 persoane; 
� Alte ocupaţii – 25 persoane. 

Pe durata mobilităţilor s-au efectuat următoarele tipuri de activităţi: 
� 409 activităţi de formare; 
� 80 ateliere; 

� 36 activităţi de tip job shadowing; 
� 41 alte tipuri de activităţi. 

Comunicarea pe durata mobilităţilor de formare s-a făcut în următoarele limbi: 

Nr. Crt 
Limba de 
comunicare 

Număr de persoane care 
comunicat în limba 

respectivă 
1. Germană 19 
2. Greacă 1 
3. Engleză 395 
4. Spaniolă 4 
5. Franceză 80 
6. Portugheză 2 
7. Letonă 2 
8. Poloneză 1 
9. Italiană 17 
10. Maghiară 42 
11. Olandeză 3 

  566 

În anul 2011 s-au încheiat cele 6 Programe Intensive Erasmus aprobate în anul 2010.  
Număr de studenti 

participanţi 
estimat 

Număr de profesori 
participanţi 

estimat 

Durată program intensiv 
(zile) 

Dată de început a 
programului intensiv 

2011 

Coordonator Teme/domenii 
profesionale abordate în 

programului intensiv 

Tări din care 
provin 

Partenerii 

Planificat Realizat Planificat Realizat Planificat Realizat Planificat Realizat 

Universitatea 
Politehnică din 
Timişoara 

Inginerie şi 
prelucrarea 
materialelor 

FR, LT, 
PL, SK, 

RO 

35 35 9 9 14 14 12.06 12.06. 

 

Universitatea 
din Bucureşti 

 

Protecţia mediului, 
ştiinţele vieţii, afaceri 

şi administraţie 

NL, PT, 
SI, AT, 
GR, BE, 
DE, RO 

31 25 17 12 14 14 21.03 3.04 

Universitatea 
Transilvania 
din Braşov 

Biologie şi biochimie, 
medicină, tehnici 

moderne de 
diagnosticare în 
patologia umană 

NL,  TR, 
HU, SI, 

RO 

39 43 14 17 14 14 15.05 15.05. 

Universitatea 
din Piteşti 

Relaţii internaţionale, 
ştiinţe sociale şi 

politice, administraţie, 
drept 

AT, BG, 
LT, PT, 
PL, RO 

24 27 8 6 15 15 08.05 08.05 

Universitatea 
de Vest din 
Timişoara 

Ştiinţe sociale şi 
politice, comunicare, 

MEDIA 

NL, TR, 
HU, IT, 

RO 

48 48 24 27 12 12 16.05 18.07 

Universitarea 
Ştefan cel Mare 
din Suceava 

Educaţie 
antreprenorială, 
ecologie, turism 

FI, IT, BG, 
SK, AT, 

RO 

24 20 15 15 14 14 16.05 15.05 

   201 198 87 86 83 83  
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În anul 2011 în cadrul acţiunii Cursuri intensive de limbi străine Erasmus s-au 
încheiat  8 Proiecte. Dintre acestea 3, au fost selectate şi contractate în anul 2010 

şi 5 în anul 2011.  
Beneficiarii care au primit finanţare în anul 2010 sunt: 

o Universitatea Politehnică din Timişoara: 

Prevăzut în formularul de candidatură cu 
privire la cursuri 

Realizat 

� 2 cursuri pentru începători în 
perioadele 01.09-21.09.2010 şi 01.02-
21.02.2011; 

� S-a estimat că la fiecare curs vor 
participa 15 studenţi; 

� Participanţii la curs primesc certificate 
cu 6 credite. 

� 2 cursuri- un curs de vară şi un curs de 
iarnă;  

� 33 studenţi  participanţi; 
� Participanţii la curs au primit 6 credite 
� La cursul din anul 2011 au fost 11 

studenţi participanţi 

o Universitatea Babeş Bolyai din Cluj: 
Prevăzut în formularul de candidatură cu 

privire la cursuri 
Realizat 

� 4 cursuri pentru începători: 3 cursuri 
înperioada 30.08-25.09.2010 şi un curs 
în perioada 17.01.2011-11.02.2011; 

� S-a estimat că la fiecare curs vor 
participa 15 studenţi; 

� Participanţii la curs primesc certificate 
cu 5 credite. 

� 4 cursuri -3 cursuri de vară şi un curs 
de iarnă; 

� 57 de studenţi participanţi; 
� Participanţii la curs au primit 5 credite. 
� La cursul din anul 2011 au fost 18 

studenţi participanţi 

o Universitatea Lucian Blaga din Sibiu: 

Prevăzut în formularul de candidatură cu 
privire la cursuri 

Realizat 

� 2 cursuri pentru începători în 
perioadele 01.09-01.10.2010 şi 24.01-
20.02.2011. 

� S-a estimat că la fiecare curs vor 
participa 15 studenţi; 

� Participanţii la curs primesc certificate 
cu 5 credite. 

� 2 cursuri –un curs de vară şi unul de 
iarnă; 

� 26 de studenţi participanţi; 
� Participanţii la curs au primit 5 credite 
� La cursul din anul 2011 au fost 11 

studenţi participanţi 

În anul 2011 s-au încheiat şi 5 proiecte de Cursuri intensive de limbi străine finanţate în 
anul 2011 . Acestea au ca beneficiari: 

o Universitatea Româno Americană din Bucureşti: 

 Prevăzut în formularul de candidatură cu 
privire la cursuri 

Realizat 

� 1 curs pentru începători în perioada 

12.09-01.10.2011. 
� S-a estimat că vor participa la curs 15 

studenţi; 

� Participanţii la curs primesc certificate 
cu 4 credite. 

� 1curs de vară;  

� 17 studenţi  participanţi; 
� Participanţii la curs au primit 4 credite 

o Universitatea Politehnică din Timişoara: 
Prevăzut în formularul de candidatură cu 

privire la cursuri 
Realizat 

� 2 cursuri pentru începători în � 1 curs de vară;  



 

 70 

perioadele 01.09-21.09.2010 şi 01.02-
21.02.2011; 

� S-a estimat că la fiecare curs vor 
participa 15 studenţi; 

� Participanţii la curs primesc certificate 
cu 6 credite. 

� 10 studenţi  participanţi; 
� Participanţii la curs au primit 6 credite 

o Universitatea din Bucureşti: 

Prevăzut în formularul de candidatură cu 
privire la cursuri 

Realizat 

� 3 cursuri pentru începători,  în 
perioada 29.08.2011-20.09.2011 

� S-a estimat că la fiecare curs vor 
participa 15 studenţi; 

� Participanţii la curs primesc certificate 

cu 6 credite. 

� 3 cursuri de vară;  
� 39 studenţi  participanţi; 
� Participanţii la curs au primit 6 credite 

o Universitatea de Vest din Timişoara 

o Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi: 

Prevăzut în formularul de candidatură cu 
privire la cursuri 

Realizat 

� 1 curs pentru începătoricare va începe 

în septembrie 2011 
� S-a estimat că vor participa la curs  30 

studenţi; 

� Participanţii la curs primesc certificate 
cu 5 credite. 

� 1 curs de vară;  
� 19 studenţi  participanţi; 
� Participanţii la curs au primit 5 credite. 

De asemenea , s-au organizat cursuri şi în cadrul proiectelor aprobate în anul 2011 care 
se vor încheia în anul 2012.  Universitatea Babeş Bolyai din Cluj a organizat câte 3 cursuri 
în perioada vară - toamnă 2011 cu 34 studenţi participanţi, iar Universitatea Lucian Blaga 
din Sibiu au organizat un curs cu 22 studenţi participanţi.  

5 dintre universităţile care au candidat pentru Carta Erasmus sau pentru extinderi au fost 
aprobate, după cum urmează: 

 

Name of the Organisation Rezultat 

UNIVERSITATEA "MIHAIL KOGALNICEANU" Extindere 

ACADEMIA FORTELOR AERIENE HENRI COANDA Standard 
UNIVERSITATEA NATIONALA DE APARARE 
"CAROL I" Standard 

Prevăzut în formularul de candidatură cu 

privire la cursuri 

Realizat 

� 1 curs pentru începători  care va 
începe în data de 15.08.2011. 

� S-a estimat că vor participa la curs  10-
15 studenţi; 

� Participanţii la curs primesc certificate 

cu 5 credite. 

� 1 curs de vară;  
� 10 studenţi  participanţi; 
� Participanţii la curs au primit 5 credite. 
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Name of the Organisation Rezultat 

UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA 
TEATRALA SI CINEMATOGRAFICA 
"I.L.CARAGIALE" Plasament 

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI 
MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA Extindere 
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De-a lungul celor 5 ani de implementare a programului LLP, numărul de candidaturi 

depuse şi de proiecte Leonardo da Vinci aprobate a variat aşa după cum se poate vedea în 
tabelele şi graficele următoare. 

 

Proiecte de Mobilităţi 2007 2008 2009 2010 2011 
Candidaturi depuse 211 244 218 224 337 
Proiecte aprobate 104 83 110 119 117 
Rata de succes 49,29% 34,02% 50,46% 53,13% 34,72% 

 

 

Transfer de 
inovatie 2007 2008 2009 2010 2011 
Candidaturi depuse 17 32 20 23 28 
Proiecte aprobate 4 9 6 7 9 

 

Situa�ia candidaturilor �i proiectelor de Transfer de Inovatie 
Leonardo da Vinci aprobate în anii 2007-2011
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Proiecte de 
parteneriat Leonardo 

da Vinci  2008 2009 2010 2011 
Candidaturi depuse 82 105 161 231 
Proiecte aprobate 26 36 35 36 
Rata de succes 31,71% 34,29% 21,74% 15,58% 
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În cazul proiectelor de Parteneriat Leonardo da Vinci, deşi atât numărul de candidaturi 
cât şi calitatea acestora au crescut considerabil de la an la an, datorită fondurilor limitate, 

numărul de proiecte aprobate a rămas acelaşi şi în mod implicit rata de succes a scăzut 
descurajator de mult, ajungând în anul 2011 la doar 15,58% din cauza fondurilor 
insuficiente. 

Proiectele de Mobilităţi Leonardo da Vinci aprobate în cei 5 ani au permis formarea 
profesională, prin mobilităţi transnaţionale, a unui număr considerabil de elevi şi de 
persoane aflate pe piaţa muncii. Cu toate acestea, datorită finanţării limitate, au beneficiat 

de  astfel de formări doar  8,64 0/00  din numărul total de elevi din învăţământul vocaţional 
şi cel profesional şi tehnic şi 35,91 0/00  numărul total de profesori din învăţământul 

vocaţional şi cel profesional şi tehnic3. În tabelul următor sunt prezentate informaţii cu 
privire la numărul de participanţi la mobilităţi de formare profesională în cadrul 
programului sectorial Leonardo da Vinci în perioada 2007-2011. 

                                                 
3 În cazul moilităţilor finanţate în anii 2010 și 2011, deoarece nu s-au încheiat toate proiectele,  valorile sunt cele 
contractate, nu cele realizate. 

Situa �ia candidaturilor �i proiectelor de Parteneriat Leonardo 
da Vinci aprobate în anii 2008-2011

82
105

161

231

26 36 35 36
0

50

100

150

200

250

2008 2009 2010 2011

Anul

N
um

ă
r d

e 
ca

nd
id

at
ur

i/
pr

oi
ec

te
 a

pr
ob

at
e

Candidaturi depuse Proiecte aprobate

Rata de succes a candidaturilor pentru proiecte de Parteneriat
Leonardo da Vinci în anii 2008-2011  

15,58%

21,74%

34,29%

31,71%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

2008 2009 2010 2011

Anul

R
at

a 
de

 s
uc

ce
s

Rata de succes



 

 
 În anul 2011, Departamentul Leonardo da Vinci a gestionat următoarele tipuri de 

proiecte: 

Tip de proiect Numar de 
proiecte 

selectate în 
2011 

Numar de proiecte 
aflate în diverse etape 

de implementare în 
anul 2011 

Numar de 
proiecte 

încheiate în 
2011 

Mobilităţi IVT 61 134 67 

Mobilităţi PLM 19 34 12 

Mobilităţi VETPRO 37 57 19 

Transfer de inovatie 9 21 1 

Parteneriate 36 107 36 

În cazul proiectelor de Mobilităţi Leonardo da Vinci au fost contractate proiecte 

selectate în anul 2011 şi au fost în curs de implementare proiecte selectate în anii 2009, 
2010 şi 2011.  În anul 2011 s-au finalizat toate proiectele selectate în anul 2009  (ultimele 
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11 proiecte; 7 IVT, 2 PLM şi 2 VETPRO) şi o parte dintre proiectele selectate în anul 2010 
(60 proiecte IVT, 10 proiecte PLM şi 17 proiecte VETPRO). 

În cazul proiectelor de Parteneriat Leonardo da Vinci , au fost contractate proiectele 
selectate în anul 2011, au fost în curs de implementare pentru al 2 lea an proiectele 
selectate în anul 2010 şi s-au încheiat toate proiectele selectate în anul 2009.  

În cazul proiectelor de Transfer de Inovaţie au fost selectate proiectele cu candidaturi 
depuse în anul 2011, s-au contractat 6 dintre cele 7 proiecte selectate în anul 2010 şi 5 
dintre proiectele selectate în anul 2011, au fost în curs de implementare proiecte 

selectate în anii 2009, 2010 şi 2011.  S-a finalizat un proiect selectat în anul 2009. 

Procesul de selecţie 2011  

În anul 2011 nu au fost depuse candidaturi pentru primirea Certificatului Institutional 
pentru Proiecte de Mobilitate Leonardo da Vinci.   
În cazul proiectelor de Mobilitate Leonardo da Vinci au fost depuse 337 candidaturi (cu 

50,45% mai multe decât în anul 2010) şi aprobate 117 dintre acestea. Iniţial au fost 
aprobate 96 de proiecte şi apoi, prin redistribuirea de fonduri, au mai fost aprobate 21 de 
proiecte din lista de rezerve.  

Proiectele aprobate iniţial au fost: 
� 61 proiecte IVT cu punctaje între 100,5 si 90, 
� 13 proiecte PLM cu punctaje între 94,5 şi 73,5, 

� 22 proiecte VETPRO cu punctaje între 98,5 şi 82,5. 
Proiectele care au fost aprobate din lista de rezerve sunt : 

• 7 proiecte PLM cu punctaje între 73 şi 69,5,  

• 14 proiecte VETPRO cu  punctaje între 82 şi 76. 

Durata medie a mobilităţilor pentru proiectele aprobate este de 3 săptămâni, dar are 

valori medii diferite pentru cele 3 tipuri de mobilităţi: 

• 2,94 săptămâni pentru proiecte IVT, 

• 5,97 săptămâni pentru proiecte PLM, 

• 1,64 săptămâni pentru proiecte VETPRO. 

În raport cu procesul de selecţie 2010, ţinînd cont şi de proiectele introduse din lista de 
rezerve, în anul 2011 s-au înregistrat următoarele îmbunătăţiri referitoare la proiectele 

aprobate : 
o Numărul participanţilor la plasamente IVT a crescut faţă de anul 2010 de la 1014 

(selecţie 2010)  la 1101 conform candidaturilor; 

o 84 de candidaţi nu au mai derulat proiecte Leonardo da Vinci până în prezent  
(24,93% din numărul total de candidaturi ). Spre comparaţie, în anul 2010 doar 
45 dintre candidaţi au fost nou veniţi (18,3%); 

o Candidaturile depuse provin din 41 judeţe faţă de anul 2010 când au provenit 
doar din 30 judeţe. Singurul judeţ din care nu au fost depuse candidaturi este 
judeţul Ialomiţa. 

Distribuţia candidaturilor depuse şi aprobate şi a numărului de participanţi solicitat 
şi aprobat, pe judeţe şi pe tipuri de mobilităţi este prezentată în tabelul următor. 

Proiecte Mobilitati şi număr de participanŃi 

Depuse Aprobate/Contractate 

IVT PLM VET Tot. IVT PLM VET Total 

Nr Judet Proi  Pers Proi  Pers Proi  Pers Proi  Pers Proi  Pers Proi  Pers Proi  Pers Proi  Pers 

1 Alba 2 40         2 40             0 0 

2 Arad 14 291 2 44 3 41 19 376 5 106     3 41 8 147 
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Proiecte Mobilitati şi număr de participanŃi 

Depuse Aprobate/Contractate 

IVT PLM VET Tot. IVT PLM VET Total 

Nr Judet Proi  Pers Proi  Pers Proi  Pers Proi  Pers Proi  Pers Proi  Pers Proi  Pers Proi  Pers 

3 Arges 7 139     2 20 9 159 5 70     2 20 7 90 

4 Bacau 8 112         8 112 2 20         2 20 

5 Bihor 3 42 2 30     5 72     2 30     2 30 

6 Bistrita Nasaud 1 14     1 20 2 34 1 14     1 20 2 34 

7 Botosani 1 21     5 60 6 81         2 25 2 25 

8 Braila 2 21         2 21 1 12         1 12 

9 Brasov 8 120 9 115 5 48 22 283 1 8 6 75 2 16 9 99 

10 Bucuresti 4 82 10 243 8 176 22 501     3 78 3 76 6 154 

11 Buzau 4 101 1 10 1 6 6 117     1 10     1 10 

12 Calarasi 1 16         1 16 1 16         1 16 

13 Caras Severin 11 211     1 15 12 226 5 108     1 15 6 123 

14 Cluj 2 35 1 60 1 10 4 105             0 0 

15 Constanta 7 102     2 16 9 118 4 57     1 12 5 69 

16 Covasna 4 94 1 14 1 38 6 146     1 14     1 14 

17 Dambovita 2 24     1 14 3 38         1 14 1 14 

18 Dolj 11 236 4 66 1 8 16 310 2 55 2 46     4 101 

19 Galati 4 97 1 20 1 9 6 126 2 35         2 35 

20 Giurgiu 2 34         2 34 1 14         1 14 

21 Gorj 2 31         2 31 2 31         2 31 

22 Harghita 11 192 1 5     12 197 1 16         1 16 

23 Hunedoara 6 61 2 28 13 126 21 215         4 34 4 34 

24 Ialomita             0 0             0 0 

25 Iasi 21 383 4 41 11 151 36 575 5 95 2 17 5 42 12 154 

26 Ilfov         1 10 1 10             0 0 

27 Maramures 11 141         11 141 2 34         2 34 

28 Mehedinti 2 39         2 39 1 18         1 18 

29 Mures 3 73     1 12 4 85 2 33         2 33 

30 Neamt 8 176     5 70 13 246         2 40 2 40 

31 Olt 1 17     1 32 2 49         1 32 1 32 

32 Prahova 4 95     1 16 5 111             0 0 

33 Salaj 4 74 1 15 1 10 6 99 2 20         2 20 

34 Satu Mare 4 63         4 63             0 0 

35 Sibiu 4 89 1 5 1 7 6 101 2 35         2 35 

36 Suceava 6 88 2 18 10 92 18 198 1 12 2 18 7 59 10 89 

37 Teleorman     2 13     2 13             0 0 

38 Timis 12 269 1 10 2 35 15 314 6 170 1 10 1 15 8 195 

39 Tulcea 1 15         1 15 1 15         1 15 

40 Valcea 5 109         5 109 1 16         1 16 

41 Vaslui 6 98         6 98 4 68         4 68 

42 Vrancea 3 58         3 58 1 14         1 14 

  212 3903 45 737 80 1042 337 5682 61 1092 20 298 36 461 117 1851 
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o Distribuţia pe Euro-regiuni a proiectelor aprobate şi a numărului de participanţi 

aprobat nu a fost echilibrată, după cum se poate vedea în tabelul şi diagramele de mai 
jos. 

Euro regiune 

Număr 
candidaturi 

depuse 

Număr 
participanţi 

propus 

Număr 
candidaturi 

aprobate 

Număr 
participanţi 

aprobat 

Vest 67 1131 26 499 

Nord Vest 32 514 8 118 

Nord Est 87 1310 32 396 

Sud Est 27 455 11 155 

Sud Muntenia 22 371 10 134 

Sud Oltenia 27 538 9 198 

Centru 52 852 15 197 

Bucuresti -Ilfov 23 511 6 154 

 337 5682 117 1851 

Distribu ția pe jude țe a numărului de candidaturi/ 
proiecte aprobate 

Mobilit ăți Leonardo da Vinci 2011
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Candidaturile au fost depuse de următoarele tipuri de organizaţii: 

o Candidaturi pentru proiecte IVT: 
� 173 candidaturi- licee tehnice/ tehnologice/ economice/ agricole/  

vocaţionale; 
� 9 candidaturi – scoli postliceale; 

� 24 candidaturi – licee teoretice; 
� 1 candidatură – şcoală specială; 
� 4 candidaturi – asociaţii non profit; 

� 1 candidatură- 1 SRL 

o Candidaturi pentru proiecte PLM: 

Distribuția pe Euro regiuni a candidaturilor de 
proiecte de mobilități Leonardo da Vinci 2011 
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participanți propus în candidaturile de proiecte de 

mobilități Leonardo da Vinci 2011 

Vest, 1131, 
20%

Nord Vest, 514, 
9%

Nord Est, 1310, 
23%

Sud Est, 455, 
8%

Sud Muntenia, 
371, 7%

Sud Oltenia, 
538, 9%

Centru, 852, 
15%

Bucuresti -Ilfov, 
511, 9%
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� 1 candidatură - autoritate publică locală; 
� 15 candidaturi - organizaţii non profit/ agenţii locale; 

� 1 candidatură  -Consiliul Naţional al IMM-urilor; 
� 8 candidaturi – Licee tehnologice/vocaţionale; 
� 3 candidaturi - universităţi; 

� 2 candidaturi şcoli postlceale; 
� 1 candidatură – o şcoală specială; 
� 1 candidatură – AJOFM; 

� 4 candidaturi – SRL; 
� 1 candidatură –Biblioteca Academiei; 

� 1  candidatură – o fundaţie; 
� 2 candidaturi – Consilii Judeţene; 
� 1 candidatură – Societate comercială; 

� 1 candidatură – ISJ. 

o Candidaturi pentru proiecte VETPRO: 
� 35 candidaturi - şcoli/licee TVET/ vocaţionale; 

� 6 candidaturi - licee teoretice; 
� 6 candidaturi - SRL-uri; 
� 4 candidaturi - CCD-uri; 

� 10 candidaturi – ISJ-uri; 
� 8 candidaturi - asociaţii non profit aparţinând autorităţii publice 

locale/naţionale; 

� 1 candidatură - fundaţie; 
� 3 candidaturi - organizaţii sindicale; 
� 1 candidatură - şcoală postliceală; 

� 2 candidaturi  - AJOFM-uri; 
� 1 candidatură -  palat al copiilor; 

� 1 candidatură – universitate; 
� 2 candidaturi – centre de formare. 

o Proiectele aprobate au ca beneficiari următoarele tipuri de organizaţii/instituţii: 

o Proiecte IVT: 
� 51 proiecte - licee tehnologice sau vocaţionale; 
� 4 proiecte - scoli postliceale; 

� 6 proiecte - licee teoretice. 
o Proiecte PLM: 

� 1 proiect - autoritate publică localăă; 

� 7 proiecte - organizaţii non profit/ agenţii locale; 
� 1 proiect  -Consiliul Naţional al IMM-urilor; 
� 3 proiecte - Licee tehnologice/vocaţionale; 

� 2 proiecte- universităţi; 
� 2 proiecte - şcoli postliceale; 
� 1 proiect – o şcoală specială; 

� 1 proiect – AJOFM; 
� 1 proiect – SRL; 

� 1 proiect –Biblioteca Academiei. 
o Proiecte VETPRO: 

� 2 proiecte - organizaţii sindicale; 

� 19 proiecte - colegii/şcoli tehnice/tehnologice/vocaţionale; 
� 1 proiect - şcoală postliceală; 
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� 1 proiect - ISJ; 
� 1 proiect - liceu teoretic; 

� 4 proiecte - asociaţii non profit/ agenţii aparţinând autorităţii 
publice locale/regionale; 

� 2 proiecte- CCD; 

� 1 proiect -  universitate; 
� 2 proiecte- SRL; 
� 1 proiect- Platul copiilor; 

� 2 proiecte- Centre de formare 
Domeniile VET în cadrul cărora se implementează proiectele sunt: 

o Proiecte IVT: 
� Agricultură/agroturism/horticultură/silvicultură -4 proiecte; 
� Zootehnie  - 1 proiect; 

� Economie/contabilitate – 6 proiecte; 
� Turism şi alimentaţie publică – 7 proiecte; 
� TIC-8 proiecte; 

� Electronică şi automatică – 4 proiecte; 
� Servicii – 6 proiecte; 
� Mecatronică/mecanic auto/electronist auto -8 proiecte; 

� Mecanică şi prelucrări mecanice – 2 proiecte; 
� Electricitate şi energie/telecomunicaţii – 4 proiecte; 
� Textile, croitorie, vestimentaţie – 2 proiecte; 

� Sport – 1 proiect; 
� Sănătate/ asistente medicale – 5 proiecte; 
� Industria mobilei – 1 proiect; 

� Chimie – 1 proiect; 
� Construcţii – 1 proiect. 

o Proiecte PLM: 

� Medicină- 3 proiect; 
� Economie/turism- 5 proiect; 

� Arhitectură/restaurare - 1 proiect; 
� Biblioteconomie, informatică,arhivare - 1 proiect; 
� Studii de dezvoltare - 1 proiect; 

� Formare profesională şi predare inclusiv pentru persoane cu 
nevoi speciale –3 proiecte; 

� Management - 1 proiect; 

� Marketing şi publicitate - 1 proiect; 
� Tehnici audio-vizuale şi producţie media -2 proiect; 
� Agricultură - 1 proiect. 

� Comerţ -1 proiect 
o Proiecte VETPRO: 

� Turism – 1 proiect; 

� Formare profesională şi predare – 4proiecte; 
� Formare profesională şi ştiinţele educaţiei – 2 proiecte; 
� Formarea profesorilor care predau discipline VET -7 proiecte; 

� Agricultură/piscicultură/silvicultură – 1 proiect.; 
� Consiliere şi orientare profesională -1 proiect; 

� Tranziţie de la şcoală la piaţa muncii – 3 proiect; 
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� Metode didactice pentru persoane cu nevoi speciale – 2 
proiecte; 

� TIC- 3 proiecte; 
� Managementul calităţii în educaţie şi formare profesională 10 

proiecte; 

� Management de resurse umane – 1 proiect; 
� Metode de educaţie non-formală – 1 proiect. 

În anul 2011 au fost depuse 231 (cu 70 mai multe decât în anul 2010) candidaturi pentru 

proiecte de Parteneriat Leonardo da Vinci, care prezintă următoarele caracteristici: 

• 215 candidaturi eligibile; 

• 16 candidaturi ineligibile; 

• în cazul candidaturilor eligibile, organizaţiile coordonatoare provin din 27 de ţări 

europene;  
o în cazul candidaturilor aprobate , organiyaţiile cooordonatoare provin din 13 

ţări. 
Din cele 215 candidaturi eligibile: 

o 36 au fost aprobate; 

o 19 au fost trecute pe lista de rezerve; 
o 160 au fost respinse, din care: 

� 144 datorită bugetului insuficient; 

� 16 datorită calităţii scăzute. 
În  tabelul următor este prezentată distribuţia pe ţări a numărului de organizaţii 

partenere şi organizaţii coordonatoare, din proiectele aprobate. Se poate observa că a fost 
aprobat un singur proiect cu coordonator din România. 

Nr.crt. 

Ţara 
organizaţiei 

coordonatoare 
Număr de  

candidaturi 

Număr 
proiecte 
aprobate 

 1 Austria 3 2 

2 Belgia 7 0 

3 Bulgaria 3  1 

4 Cipru 2  0 

5 Republica Cehă 6  0 

6 Germania 13 3 

7 Danemarca 5  4 

8 Spania 15 0 

9 Finlanda 1 0 

10 Franţa 9 1 

11 Marea Britanie 9  0 

12 Grecia 1  0 

13 Ungaria 7 1 

14 Islanda 1  1 

15 Italia 14 1 

16 Lituania 2  0 

17 Croaţia 2 1 

18 Letonia 1  0 

19 Olanda 1  0 

20 Norvegia 1 0 

21 Polonia 18 3 
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22 Portugalia 4  0 

23 România 23 4 

24 Suedia 1 0 

25 Slovenia 2  1 

26 Slovacia 2 0 

27 Turcia 62 13 

  215 36 

În 5 proiecte aprobate sunt câte 2 parteneri români, iar într-un proiect aprobat sunt 3 
parteneri români.  Considerăm că runda de selecţie 2011 a fost un succes deoarece: 

• scorul minim al proiectelor aprobate a crescut de la 83,5 puncte în 2010 la 87,3 

puncte în 2011; 

• procentul de candidaturi  ineligibile a scăzut la 6,93% faţă de 9,94 % cât a fost în 

anul 2010 ; 

• numărul minim total de mobilităţi prevăzut a crescut de la 596 mobilităţi în anul 

2010 la 612 mobilităţi în 2011; 

• numărul instituţiilor candidate din domeniul privat a crescut la 40,69% faţă de 

33,54% în anul 2010. 

• candidaturile din anul 2011 provin de la instituţii din 38 de judeţe, iar în anul 

2010  au provenit din 32 de juteţe. 
Distribuţia pe judeţe a candidaturilor depuse în anul 2011 şi a celor aprobate pentru 

proiecte de Parteneriat Leonardo da Vinci este prezentată în tabelul următor: 

Nr.crt. Judeţ 
Număr 

candidaturi 

Număr 
proiecte 
aprobate 

1 Alba 3  
2 Arad 1  
3 Arges 6 3 
4 Bacau 5 1 
5 Bihor 6  
6 Bistrita Nasaud 2  
7 Braila 3 2 
8 Brasov 6  
9 Bucuresti 41 9 

10 Buzau 7  
11 Calarasi 3  
12 Caras Severin 3  
13 Cluj 17 2 
14 Constanta 4 2 
15 Covasna 3 1 
16 Dambovita 3  
17 Dolj 12  
18 Galati 3  
19 Giurgiu 1  
20 Gorj 4 1 
21 Harghita 5  
22 Hunedoara 9 2 
23 Ialomita 3  

Distribu �ia pe jude �e a candidaturilor pentru
proiecte de Parteneriat Leonardo da Vinci

2011

Bucuresti; 41; 
18%

Buzau; 7; 3%

Calarasi; 3; 1%

Caras Severin; 3; 
1%

Cluj; 17; 7%

Constanta; 4; 2%

Covasna; 3; 1%

Dambovita; 3; 1%Dolj; 12; 5%

Galati; 3; 1%

Giurgiu; 1; 0%

Gorj; 4; 2%

Harghita; 5; 2%

Hunedoara; 9; 4%

Ialomita; 3; 1%

Iasi; 23; 10%

Maramures; 3; 
1%

Mehedinti; 2; 1%

Mures; 4; 2%

Neamt; 5; 2%

Olt; 1; 0%

Prahova; 4; 2%

Salaj; 1; 0%

Satu Mare; 1; 0%

Sibiu; 8; 3%

Suceava; 6; 3%

Timis; 11; 5%

Tulcea; 1; 0%

Valcea; 7; 3%

Vaslui; 4; 2%

Bihor; 6; 3%

Bacau; 5; 2%
Arges; 6; 3%

Alba; 3; 1%

Arad; 1; 0%

Braila; 3; 1%

Brasov; 6; 3%

Bistrita Nasaud; 
2; 1%
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24 Iasi 23 6 
25 Maramures 3 1 
26 Mehedinti 2  
27 Mures 4  
28 Neamt 5 1 
29 Olt 1  
30 Prahova 4 1 
31 Salaj 1 3 
32 Satu Mare 1  
33 Sibiu 8  
34 Suceava 6  
35 Timis 11 1 
36 Tulcea 1  
37 Valcea 7  
38 Vaslui 4  

  231 36 
 

Proiectele de Parteneriat Leonardo da Vinci aprobate în anul 2011 se adresează 
tuturor obiectivelor operaţionale ale Acţiunii: 
o O1. Să îmbunătăţească calitatea şi să crească volumul mobilităţii în toată 

Europa a persoanelor angrenate în educaţie şi formare profesională 
iniţială şi continuă, astfel încât numărul de plasamente în 
întreprinderi să crească până la cel puţin 80.000 pe an până la 

sfârşitul Programului de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii; 
o O2. Să îmbunătăţească calitatea şi să crească volumul cooperării între 

instituţiile sau organizaţiile care oferă oportunităţi de învăţare, 

întreprinderi, parteneri sociali şi alte organisme din întreaga Europă;  
o O3  Să faciliteze dezvoltarea de practici inovatoare în domeniul educaţiei şi 

formării  profesionale, diferite de cele de la nivel terţiar, precum şi 

transferul acestora, inclusiv de la o ţară participantă către alte ţări;  
o O4 Să crească gradul de transparenţă şi recunoaştere a diplomelor şi 

competenţelor, inclusiv a celor dobândite prin învăţare non-formală 
şi informală;  

o O5   Să încurajeze învăţarea limbilor străine moderne; 

o O6   Să sprijine dezvoltarea conţinuturilor, serviciilor, metodelor 
pedagogice şi practicilor inovatoare pe baza TIC în învăţarea pe tot 
parcursul vieţii, 

după cum urmează: 
 

Număr de proiecte care se adresează fiecărui obiectiv 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 

36 36 27 16 18 29 

 

Instituţiile care au depus candidaturi pentru proiecte de Parteneriat Leonardo da Vinci 
sunt de mai multe tipuri, aşa cum se poate vedea în tabelul următor: 
 

Distribu �ia pe jude �e a
proiectelor de Parteneriat Leonardo da Vinci

2011 aprobate

Maramures; 1; 
3%

Neamt; 1; 3%

Prahova; 1; 3%

Salaj; 3; 8%

Timis; 1; 3%

Iasi; 6; 16%

Hunedoara; 2; 6%

Covasna; 1; 3%
Gorj; 1; 3% Cluj; 2; 6%

Constanta; 2; 6%

Bucuresti; 9; 24%

Arges; 3; 7%

Bacau; 1; 3%

Braila; 2; 6%
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Tip de organizaţie 
Număr 

candidaturi 

Număr 
proiecte 
aprobate 

Asociaţie care furnizează servicii 

de educaţie a adulţilor 4   

Asociaţie a comunităţii locale 3   

Organizaţie de 

consultanţă/consiliere 2   

Organizaţie a societăţii civile  3   

Liceu teoretic 5 2 

Instituţie pentru formabili cu 
nevoi speciale 3 2 

Autoritate publică regională 4  0 

Alt tip de organizaţie în domeniul 
educaţiei 5  

Companie 2  0 

SRL 9 0 

Fundaţie 8 1 

Autoritate publică locală 5 1  

Instituţie de formare a 

profesorilor/CCD 5  1 

Asociaţie non profit 38 5 

Organizaţie non-profit sau non 
guvernamentală 5 2 

Liceu TVET/vocaţional 80 12 

Universitate 25 6 

Organizaţie sau centru de formare 
în VET 5 2 

Institut  de cercetare/ proiectare 2 0  

Autoritate publică naţională 2  0 

Asociaţie profesională 4  2 

Spitale 4 4 

Primărie 1 0 

Sindicat 1 0 

Camera de comert 1 0 

Club al copiilor 1 0 

Inspectorat şcolar 4 0 

 231 36 

Candidaturile abordează 76 de domenii VET, cele mai frecvent vizate fiind: 

o Predare şi formare profesională- domeniu abordat în 46 candidaturi; 
o Formarea profesorilor care predau discipline VET – domeniu abordat în 30 

candidaturi; 

o Abilităţi personale – domeniu abordat în 25 candidaturi; 
o Viaţă activă – domeniu abordat în 25 candidaturi; 
o TIC şi computere - domeniu abordat în 19 candidaturi; 

o Turism - domeniu abordat în 16 candidaturi; 
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o Management - domeniu abordat în 16 candidaturi; 
o Activitate socială şi consultanţă - domeniu abordat în 14 candidaturi; 

o Limbi străine - domeniu abordat în 10 candidaturi; 
o Formarea profesorilor şi ştiinţele educaţiei - domeniu abordat în 18 

candidaturi; 

o Domeniul medical pentru persoane cu nevoi speciale -10 candidaturi 

Proiectele aprobate abordează 46 de teme, majoritatea din domeniile menţionate 
anterior. 

În anul 2011 s-au primit 28 de candidaturi pentru proiecte de Transfer de Inovaţie. În 
urma procesuluide selecţie au rezultat: 

o 9 candidaturi aprobate; 
o 2 candidaturi în lista de rezerve; 
o 17 candidaturi respinse. 

Atât numărul de candidaturi cât şi cel de proiecte aprobate a crescut în anul 2011 faţă de 
anul 2010 (în 2010 s-au primit 23 candidaturi şi au fost aprobate 7 candidaturi).  
În cazul acestui tip de proiecte s-au stabilit următoarele priorităţi tematice în Apelul 

Naţional 2011: 

• dezvoltarea Centrelor de Excelenţă în VET (există necesitatea dezvoltării unor 
referenţiale de calitate în domeniu şi a certificării acestora la standarde europene);  

• promovarea formării profesionale în domeniul ştiinţelor vieţii (există necesitatea 
echilibrării dezvoltării tehnice/de performantă de pe piaţa de profil 
europeană/românească cu formare profesională în domeniu); 

• schimburi de bune practici în recunoaşterea şi validarea rezultatelor învăţării în 
contexte informale/non-formale;  

• promovarea incluziunii sociale;  
• instituţii/organizaţii din zone geografice cu o slabă participare în programul 

LdV/ToI.  
Organizaţiile care au depus candidaturi sunt 11 din domeniul privat şi 12 din domeniul 
public. În tabelul următor sunt prezentate informaţii referitoare la proiectele aprobate. 

Denumirea organizaţiei 
beneficiare Titlul proiectului 

Număr 
de 

parteneri 
Ţările 

partenerilor Domenii educaţionale Judeţul 

Universitatea de 
Arhitectura şi 
Urbanism "Ion 
Mincu" 

Formation professionnelle à 
distance en archéologie 
industrielle 
(conservation/reconversion) 
de la faisabilité à 
l'opérationnalité 6 

BE, RO, 
FR, FR, FR, 

IT 

Arhitectură 
Documentare, 

Arhivistică, 

Protecţia mediului, 
Istorie şi 

arheologie.  Bucureşti 

Universitatea din 
Piteşti 

e- Training For Wellness In 
Spa Services 5 

GR, AT, 
BG, BG, RO 

Sănătate, Educaţie 
fizică şi sport, 

Turism şi călătorie, 

Evaluare 
educaţională Argeş 

Institutul National 
de Cercetare-
Dezvoltare pentru 
Bioresurse 
Alimentare 

Transfer of knowledge and 
training for European 
traditional food producers 
related to innovative quality 
control methodologies 3 RO, ES, PT 

Tehnologia şi 
ştiinţa alimentaţiei, 

Procesare 

alimente, Ştiinţe 
aplicate şi 
tehnologie Bucureşti 
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Camera De Comert 
Industrie Si 
Agricultura 

Promoting biological control 
methods in agriculture 
through the transfer of 
innovative tools and skills 5 

RO, GR, 
CH, HU, 

GR, PL 

Agricultură, 
silvicultură şi 

piscicultură, 
Protecţia mediului Arad 

Universitatea din 
Craiova 

A web-based e-training 
platform for Extended Human 
Motion Investigation in 
Orthopedics 4 

GR, GR, ES, 
RO 

Ştiinţe aplicate şi 
tehnologie, 
Tehnologie 

medicală, 
Diagnostic şi 

tratament Dolj 

Asociatia Fundatia H 
Pentru Invatamant 
La Distanta Destinat 
Persoanelor Cu 
Handicap 

e-Learning Virtual Center for 
People with Physical 
Disabilities 5 

RO, TR, 
SK, TR, ES, 

GR Design Bucureşti 

Asociaţia pentru 
cooperare 
europeana Synton 

Herisphera   Excelenta – 
Initiativa in VET 4 FR, IT, RO 

Arhitectură şi 

planificare 
Construcţii civile Bihor 

Universitatea 
POLITEHNICA 
Timisoara,Facultatea 
De Hidrotehnica 

Development of knowledge 
centers for life-long learning 
by involving of specialists and 
decision makers in flood risk 
management using advanced 
Hydroinformatic tools. 3 CY, HU, RO 

Formarea 
profesorilor-

domeniu tehnic, 

Incluziune socială, 
TIC Timis 

Eurodemos 
ROSE - Romania Self 
Evaluation 7 

TR, SI, BG, 
RO 

Evaluare 
educaţională, 

Predare şi formare- 
domeniu tehnic, 
Management şi 

administrare Iaşi 

În ceea ce priveşte proiectele de Mobilităţi Leonardo da Vinci, pe parcursul anului 2011: 
o s-au contractat 87 proiecte de Mobilităţi Leonardo da Vinci selectate în anul 2011: 

• 55 proiecte IVT; 

• 13 proiecte PLM; 

• 19 proiecte VETPRO. 

o s-au încheiat: 
o 11 proiecte de mobilităţi selectate în anul 2009: 

� 7 proiecte IVT; 
� 2 proiecte PLM; 
� 2 proiecte VETPRO; 

o 87 proiecte de mobilităţi selectate în anul 2010: 
� 60 proiecte IVT; 

� 10 proiecte PLM; 
� 17 proiecte VETPRO; 

o au fost în derulare urmând să se finalizeze în anul 2012: 

o 10 proiecte de mobilităţi selectate în anul 2010: 
� 6 proiecte IVT; 
� 3 proiecte PLM; 

� 1 proiecte VETPRO. 
o 87 proiecte de mobilităţi 2011 contractate în anul 2011. 
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În anul 2011 s-au încheiat toate proiectele Mobilităţi Leonardo da Vinci selectate în  2009. 
În cazul proiectelor de Mobilităţi, după încheierea acestora, beneficiarii au completat şi 

trimis la Agenţia Naţională rapoarte finale narative şi financiare cu format impus de 
Comisia Europeana.  Experţii departamentului au analizat: 

• pentru proiectele care nu au fost în eşantionul de verificare aprofundată: 

o raportul final de activitate,  

o secţiunile din rapoartele individuale din Leopass ale tuturor participanţilor 
referitoare la pregătirea lingvistică şi la descrierea plasamentului/ 
mobilităţii,  

o certificatele de mobilitate Europass ale tuturor participanţilor, 
• pentru proiectele care au fost în eşantionul de verificare aprofundată, pe lângă cele 

menţionate mai sus, s-au verificat: 
o raportul final de activitate (Anexa II.3),  

o secţiunile din rapoartele individuale din Leopass ale tuturor 
participanţilor referitoare la descrierea plasamentului/ mobilităţii,  

o certificatele de mobilitate Europass ale tuturor participanţilor; 

o Anexa B - privind pregatirea pedagogica, lingvistica si culturala a 
participanţilor; 

o contractele si acordurile de formare ale tuturor participanţilor;  

o contractul şi certificatul de participare al unuia dintre profesorii însoţitori 
(în cazul proiectelor IVT în care plasamentele se efectuează cu profesori 
însoţitori). 

La nivelul departamentului se urmăreşte modul cum programul Leonardo da Vinci 
contribuie la dezvoltarea capitalului uman, prin intermediul proiectelor de formare 

profesionala şi de schimb de experienţă, în vederea creşterii competitiviţii acestuia pe 
piaţa muncii. Datorită acestui fapt, în evaluarea proiectelor implementate au fost vizate 
aspecte menite să pună în evidenţă modul în care aceste proiecte au contribuit la 

dezvoltarea competenţelor profesionale ale participanţilor şi/sau la dezvoltarea şi 
perfecţionarea procesului de predare-învăţare-evaluare în VET şi s-a constatat că peste 
60% dintre proiectele implementate au fost „bune” şi „ foarte bune”.  

Situaţia statistică  după încheierea tuturor proiectelor aprobate în anul 2009 este 
următoarea: 

Grup 
ţintă 

Număr 
de 

proiecte 

Număr de 
participanţi 

Bărbaţi 

Număr de 
participanţi 

Femei 
Persoane 

însoţitoare 
Total 

Participanţi 

IVT 62 498 523 103 1124 

PLM 16 89 138 0 227 

VETPRO 32 71 234 0 305 

 110 658 895 103 1656 
 
Pentru proiectele implementate ca urmare a selecţiei din anul 2009, distribuţia 

geografică este prezentată în tabelul următor4. 

                                                 
4 Nu a fost luat în considerare numărul profesorilor însoţitori. 
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Nr 
Judet 

Număr 
de 

proiecte 
IVT 

Număr de 
participanŃi 

IVT 

Număr 
de 

proiecte 
PLM 

Număr de 
participanŃi 

PLM 

Număr 
de 

proiecte 
VETPRO 

Număr de 
participanŃi 

VETPRO 

Număr 
total 

proiecte 

Număr 
total 

participanti 

Procent 
din numar 

total 
participanŃi 

1 Alba             0 0 0.00% 

2 Arad 6 105 1 20 5 61 12 186 11.98% 

3 Arges 2 32 0 0 0 0 2 32 2.06% 

4 Bacau 2 24 0 0 1 6 3 30 1.93% 

5 Bihor     1 11     1 11 0.71% 

6 Bistrita Nasaud 1 14         1 14 0.90% 

7 Botosani 2 10 1 10 1 10 4 30 1.93% 

8 Braila             0 0 0.00% 

9 Brasov 3 28 3 40 2 13 8 81 5.22% 

10 Bucuresti     3 50 3 56 6 106 6.83% 

11 Buzau             0 0 0.00% 

12 Calarasi             0 0 0.00% 

13 Caras Severin 1 15     1 15 0.97% 

14 Cluj             0 0 0.00% 

15 Constanta 3 38     2 19 5 57 3.67% 

16 Covasna             0 0 0.00% 

17 Dambovita 1 22         1 22 1.42% 

18 Dolj 6 105 1 8 1 3 8 116 7.47% 

19 Galati     2 30     2 30 1.93% 

20 Giurgiu             0 0 0.00% 

21 Gorj         1 7 1 7 0.45% 

22 Harghita 8 139 1 20 2 13 11 172 11.08% 

23 Hunedoara 2 21     2 18 4 39 2.51% 

24 Ialomita             0 0 0.00% 

25 Iasi 6 100     3 35 9 135 8.69% 

26 Ilfov             0 0 0.00% 

27 Maramures 2 28         2 28 1.80% 

28 Mehedinti 2 31         2 31 2.00% 

29 Mures             0 0 0.00% 

30 Neamt 1 21 1 20     2 41 2.64% 

31 Olt             0 0 0.00% 

32 Prahova 1 30         1 30 1.93% 

33 Salaj 1 25         1 25 1.61% 

34 Satu Mare 1 14         1 14 0.90% 

35 Sibiu             0 0 0.00% 

36 Suceava 2 38 1 6 6 53 9 97 6.25% 

37 Teleorman             0 0 0.00% 

38 Timis 5 116     2 6 7 122 7.86% 

39 Tulcea 1 15         1 15 0.97% 

40 Valcea 2 36 1 12 1 5 4 53 3.41% 

41 Vaslui 1 14         1 14 0.90% 

42 Vrancea             0 0 0.00% 

  62 1021 16 227 32 305 110 1553  
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Domeniile VET abordate în proiectele de Mobilităţi Leonardo da Vinci selectate în anul 
2009 sunt: 

Participanţi 

Nr. Domeniul de formare IVT PLM VETPRO 
1 Predare si formare 84 61 211 

2 Predarea ştiinţelor   8 1 

3 Formare pentru profesorii din VET     19 

4 
Tehnici audio+vizuale şi producţie 
Media 10     

5 Design 14     

6 Ştiinţe umaniste     3 

7 Ştiinţe sociale şi comportamentale     1 

8 Psihologie     2 

DistribuŃia geoagrafică a proiectelor de mobilităŃi 

Leonardo da Vinci selectate în anul 2009

Arad, 12, 

11%

Arges, 2, 2%

Bacau, 3, 3%

Bihor, 1, 1%

Bistrita 
Nasaud, 1, 

1%

Botosani, 4, 

4%

Brasov, 8, 
7%

Bucuresti, 6, 
5%

Caras 

Severin, 1, 
1%

Constanta, 5, 
5%

Dambovita, 1, 

1%

Dolj, 8, 7%

Galati, 2, 2%

Gorj, 1, 1%

Harghita, 11, 
10%

Hunedoara, 

4, 4%

Iasi, 9, 8%

Maramures, 

2, 2%

Mehedinti, 2, 

2%

Neamt, 2, 2%

Prahova, 1, 

1%

Salaj, 1, 1%

Satu Mare, 1, 

1%

Suceava, 9, 

8%

Timis, 7, 6%

Tulcea, 1, 1%

Valcea, 4, 

4%

Vaslui, 1, 1%

DistribuŃia geoagrafică a participanŃilor la mobilităŃi în 

proiectele de mobilităŃi Leonardo da Vinci selectate în 
anul 2009

Arad, 186, 

12%

Arges, 32, 
2%

Bacau, 30, 

2%

Bihor, 11, 1%

Bistrita 

Nasaud, 14, 
1%

Botosani, 30, 

2%

Brasov, 81, 

5%

Bucuresti, 
106, 7%

Caras 

Severin, 15, 
1%

Constanta, 
57, 4%

Dambovita, 

22, 1%

Dolj, 116, 7%

Galati, 30, 

2%

Gorj, 7, 0%

Harghita, 
172, 11%

Hunedoara, 

39, 3%

Iasi, 135, 9%

Maramures, 

28, 2%

Mehedinti, 

31, 2%

Neamt, 41, 
3%

Prahova, 30, 

2%

Salaj, 25, 2%

Satu Mare, 

14, 1%

Suceava, 97, 

6%

Timis, 122, 
8%

Tulcea, 15, 

1%

Valcea, 53, 

3%

Vaslui, 14, 
1%
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Participanţi 

Nr. Domeniul de formare IVT PLM VETPRO 

9 Sociologie şi studii culturale     1 

10 Ştiinţe politice şi civism     2 

11 Economie 32 10 14 

12 Relaţii internaţionale     1 

13 Jurnalism     1 

14 Afaceri şi administraţie 14 51 1 

15 Comerţ cu amănuntul şi en gros 50     

16 Marketing şi managementul vânzărilor 15 1 1 

17 Finanţe, bănci, asigurări 45   1 

18 Management şi administrare   10 1 

19 Ştiinţele vieţii     1 

20 Ştiinţe fizice     2 

21 Matematică şi statistică     2 

22 Informatică 121 12 2 

23 Mecanică si prelucrarea metalelor 105 1 2 

24 Electricitate şi energetică 37 23   

25 Electronică şi automatizări 66   5 

26 Procese chimice 3     

27 Vehicole 53   3 

28 Procesarea hranei 16     

29 Textile, îmbrăcăminte, pielărie 14   3 

30 Materiale 8     

31 Construcţii civile   20   

32 Agricultură, silvicultură şi piscicultură 18   8 

33 Horticultură 2     

34 Silvicultură 7     

35 Medicină veterinară 4     

36 Medicină   8   

37 Asistenţă medicală şi psihoterapie 55     

38 Farmacie     10 

39 Muncă socială şi consiliere     2 

40 Servicii  15     

41 Hotelerie, restaurant şi catering 105 10 3 

42 Călătorie, turism şi relaxare 75 6 2 

43 Sport 14     

44 Protectia mediului 39 6   

  1021 227 305 
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Participanţii la Proiectele de Mobilităţi Leonardo da Vinci 2009 au completat on-line, în 
baza de date Leopass, rapoarte individuale. Sinteza acestor rapoarte este prezentată în 
rândurile următoare: 

Pentru grupul ţintă IVT: 
  Apreciati  

Pregătire de la minim 1 la maxim5  

  Numar de raspunsuri 

  1 2 3 4 5 
  Pregatirea lingvistica de care am beneficiat 

mi-a dat posibilitatea de a face faţă situatiilor de zi 
cu zi 18 3 22 130 848 

         Pregatirea lingvistica de care am 
beneficiat mi-a dat posibilitatea de a lucra în 
domeniul de activitate ales 17 6 22 151 825 

         Am primit informatiile necesare pentru a 
ma putea integra în noul mediu de lucru 5 3 8 116 889 

         Apreciere generală privind pregătirea 5 3 8 116 889 
  Apreciati  

Conţinut de la minim 1 la maxim5  

  Numar de raspunsuri 

  1 2 3 4 5 
         Am fost sprijinit în gasirea unei 

organizatii de primire adecvate 23 8 20 101 869 
         Organizatia în cadrul careia am realizat 

plasamentul a fost adecvata nevoilor mele de 
formare 10 3 13 96 900 

         Am stiut clar ce se asteapta de la mine să 
fac şi să învăţ pe perioada plasamentului 

5 2 9 109 898 
         Durata plasamentului a fost suficientă 

pentru atingerea obiectivelor proprii de formare 
10 6 31 162 811 

         Activitatile propuse au fost direct legate 
de obiectivele mele de formare şi de formarea 
mea din România  9 3 14 142 854 

         Mi s-a pus la dispozitie echipament 
adecvat 12 5 18 101 886 

         Am stiut cine este persoana desemnata sa 
ma ajute în derularea programului şi sa imi 
evalueze rezultatele obtinute 7 3 8 78 925 

          Organizatia de trimitere m-a ajutat pe 
perioada mobilitatii 

4 1 9 89 917 
         Apreciere generală privind plasamentul 

3 1 3 82 932 
  Apreciati  

Rezultate de la minim 1 la maxim5  

  Numar de raspunsuri 

  1 2 3 4 5 

         Am descoperit noi tehnici, noi metode 3 1 4 83 930 
         Am dobandit noi abilitati profesionale 8 1 8 123 882 
         Ma pot exprima mai bine intr-o limba 

straina 8 3 9 123 879 
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         Sunt mai increzator 4 1 29 166 820 
         Acum ii inteleg pe ceilalti mult mai usor 

5 3 20 141 851 
         Sunt mai interesat de formarea mea 

profesională decat inainte 
8 3 35 220 758 

         Acum ma gandesc şi la a munci în alta 
tara 

9 4 22 128 859 
         Plasamentul în străinătate ma va ajuta 

în studiile mele viitoare (doar pentru persoanele 
aflate în formare initială) 52 29 132 185 622 

         Plasamentul în străinătate  mă va ajuta 
în gasirea unei slujbe 

100 143 132 181 465 
  Apreciati  

Organizare de la minim 1 la maxim5  
  Numar de raspunsuri 

  1 2 3 4 5 
         Sunt multumit de grantul alocat pentru 

cazare şi  subzistenţă prin Programul Leonardo da 
Vinci 3 6 43 175 794 

         Sunt multumit de modul în care s-a 
asigurat/organizat transportul 

1 3 12 112 893 
         Sunt multumit de asigurarea de care am 

beneficiat 
4 3 23 95 897 

         Sunt multumit de informatiile pe care le-
am primit referitor la protectia mea sociala 

6 0 9 110 896 
         Sunt multumit de asistenta de care am 

beneficiat referitor la aspectele practice ale 
formarii/muncii în strainatate 36 23 58 202 703 

         Mi s-au oferit oportunitati să mă integrez 
în comunitatea locala 6 0 3 75 937 

         Apreciere generală privind sprijinul 
primit din partea organizatiei de trimitere pentru 
organizarea practică a plasamentului 6 0 9 86 920 

         Apreciere generală privind sprijinul 
primit din partea organizatiei de primire pentru 
organizarea practică a plasamentului 3 3 28 157 831 

         Apreciere generală privind grantul 
acordat prin programul Leonardo da Vinci 15 1 27 115 863 

  Apreciati  
Recunoaştere de la minim 1 la maxim5  

  Numar de raspunsuri 
  1 2 3 4 5 

         Apreciere generală privind 
recunoaşterea plasamentului 5 1 4 38 972 
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Frecven Ńa răspunsurilor la cerin Ńele rapoartelor individuale
Grup tint ă IVT, Număr de participan Ńi 1021 
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FrecvenŃa răspunsurilor la cerinŃele rapoartelor individuale
Grup tintă IVT, Număr de participanŃi 1021 
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Sinteza rapoartelor individuale ale participanţilor din grupul ţintă PLM: 
  Apreciati  

Pregătire de la minim 1 la maxim5  

  Numar de raspunsuri 

  1 2 3 4 5 
  Pregatirea lingvistica de care am beneficiat mi-a 

dat posibilitatea de a face faţă situatiilor de zi cu zi 
5 0 5 31 186 

         Pregatirea lingvistica de care am beneficiat mi-
a dat posibilitatea de a lucra în domeniul de activitate 
ales 

5 0 5 33 184 

         Am primit informatiile necesare pentru a ma 
putea integra în noul mediu de lucru 

2 0 0 26 198 

         Apreciere generală privind pregătirea 2 0 2 27 195 

  5 
Conţinut de la minim 1 la maxim5  

  Numar de raspunsuri 

  1 2 3 4 5 

         Am fost sprijinit în gasirea unei organizatii de 
primire adecvate 5 2 5 19 196 

         Organizatia în cadrul careia am realizat 
plasamentul a fost adecvata nevoilor mele de formare 

2 0 2 22 201 
         Am stiut clar ce se asteapta de la mine să fac şi 

să învăţ pe perioada plasamentului 0 2 2 24 198 
         Durata plasamentului a fost suficientă pentru 

atingerea obiectivelor proprii de formare 
2 2 7 35 180 

         Activitatile propuse au fost direct legate de 
obiectivele mele de formare şi de formarea mea din 
România  2 0 2 29 194 

         Mi s-a pus la dispozitie echipament adecvat 
2 0 2 24 198 

         Am stiut cine este persoana desemnata sa ma 
ajute în derularea programului şi sa imi evalueze 
rezultatele obtinute 2 2 2 15 205 

          Organizatia de trimitere m-a ajutat pe perioada 
mobilitatii 0 0 2 22 203 
         Apreciere generală privind plasamentul 0 2 0 19 205 

  Apreciati  

Rezultate de la minim 1 la maxim5  
  Numar de raspunsuri 
  1 2 3 4 5 

         Am descoperit noi tehnici, noi metode 0 2 0 19 205 
         Am dobandit noi abilitati profesionale 2 0 2 24 198 

         Ma pot exprima mai bine intr-o limba straina 2 0 2 26 196 

         Sunt mai increzator 0 0 7 38 182 

         Acum ii inteleg pe ceilalti mult mai usor 2 0 5 31 189 

         Sunt mai interesat de formarea mea 
profesională decat inainte 

2 2 7 48 167 
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         Acum ma gandesc şi la a munci în alta tara 2 4 5 39 177 

         Plasamentul în străinătate ma va ajuta în 
studiile mele viitoare (doar pentru persoanele aflate în 
formare initială) 

12 7 29 41 139 

         Plasamentul în străinătate  mă va ajuta în 
gasirea unei slujbe 

38 17 29 41 103 

  Apreciati  
Organizare de la minim 1 la maxim5  

  Numar de raspunsuri 
  1 2 3 4 5 

         Sunt multumit de grantul alocat pentru cazare şi  
subzistenţă prin Programul Leonardo da Vinci 

0 2 10 38 177 

         Sunt multumit de modul în care s-a 
asigurat/organizat transportul 

0 0 2 26 196 

         Sunt multumit de asigurarea de care am 
beneficiat 

0 0 5 19 201 

         Sunt multumit de informatiile pe care le-am 
primit referitor la protectia mea sociala 

1 0 2 24 198 

         Sunt multumit de asistenta de care am beneficiat 
referitor la aspectele practice ale formarii/muncii în 
strainatate 

10 5 10 45 160 

         Mi s-au oferit oportunitati să mă integrez în 
comunitatea locala 

2 0 0 17 208 

         Apreciere generală privind sprijinul primit din 
partea organizatiei de trimitere pentru organizarea 
practică a plasamentului 

2 0 2 19 205 

         Apreciere generală privind sprijinul primit din 
partea organizatiei de primire pentru organizarea 
practică a plasamentului 

0 0 7 31 189 

         Apreciere generală privind grantul acordat 
prin programul Leonardo da Vinci 

2 2 7 26 191 

  Apreciati  
Recunoaştere de la minim 1 la maxim5  

  Numar de raspunsuri 
  1 2 3 4 5 

         Apreciere generală privind recunoaşterea 
plasamentului 

1 3 3 26 194 

 
Frecven Ńa răspunsurilor la cerin Ńele rapoartelor individuale
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Frecven Ńa răspunsurilor la cerin Ńele rapoartelor individuale
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FrecvenŃa răspunsurilor la cerinŃele rapoartelor individuale
Grup tintă PLM, Număr de participanŃi 227

0 2 2 0 2 2 22 0 0 0 0 2 40 2 2 7 5 7 5
19 24 26 38 31

48 39

205 198 196
182 189

167 177

0

50

100

150

200

250

I         Am

descoperit noi

tehnici, noi metode

I         Am dobandit

noi abilitati

profesionale

I         Ma pot

exprima mai bine

intr-o limba straina

I         Sunt mai

increzator

I         Acum ii

inteleg pe ceilalti

mult mai usor

I         Sunt mai

interesat de

formarea mea

profesională decat

inainte

I         Acum ma

gandesc şi la a

munci în alta tara

Categoria rezultate

N
um

ăr
 d

e 
ap

re
ci

er
i

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5



 

 98 

 

 

Sinteza rapoartelor idividuale ale participanţilor din grupul ţintă VETPRO: 
  Apreciati de la minim 1 la maxim5 + comentarii 

Pregătire Numar de raspunsuri 

  1 2 3 4 5 

o        Apreciere generală privind 
certificarea 0 0 0 7 394 

  Apreciati de la minim 1 la maxim5 + comentarii 

Conţinut Numar de raspunsuri 

  1 2 3 4 5 

o        Am fost sprijinit în gasirea 
unei organizatii de primire adecvate 0 0 0 30 275 

o        Obiectivele şi programul de 
lucru au fost clar definite 

0 0 0 14 291 
o        Durata a fost adecvata 

atingerii obiectivelor şi indeplinirii 
programului de schimb 0 3 0 56 246 

o        Supervizarea şi sprijinul din 
partea organizatiei de trimitere au fost 
satisfacatoare 0 0 0 25 280 

o        Apreciere generală cu privire 
la conţinutul mobilităţii 0 0 0 8 297 

  Apreciati de la minim 1 la maxim5 + comentarii 

Rezultate Numar de raspunsuri 

  1 2 3 4 5 

o        Trebuie sa cunosc un alt 
sistem de Formare Profesionala si/sau 
Formare pe tot parcursul vietii si/sau 
consiliere 3 0 14 48 240 

Frecven Ńa răspunsurilor la cerin Ńele rapoartelor individuale
Grup tint ă PLM, Număr de participan Ńi 227 
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o        Am descoperit noi tehnici, noi 
metode, noi tehnologii în domeniul meu 
de formare profesionala 3 0 14 48 240 

o        Am strans materiale şi 
documente relevante şi utile 

3 0 14 48 240 
o        Mi-am imbunatatit 

competenţele lingvistice în general  
3 0 14 48 240 

o        Mi-am  imbunatatit 
competenţele lingvistice în domeniul 
meu profesional 3 0 14 48 240 

o        Am dezvoltat contacte utile 
pentru viitoare parteneriate 

3 0 14 48 240 
o        Intentionez sa dezvolt aceste 

contacte pe viitor 
3 0 14 48 240 

o        Acum am o intelegere mai 
buna asupra formarii şi practicii 
profesionale 3 0 14 48 240 

o        Acum am o mai buna 
intelegere a cererii din industrie şi de 
pe piaţă muncii 3 0 14 48 240 

  Apreciati de la minim 1 la maxim5 + comentarii 

Organizare Numar de raspunsuri 

  1 2 3 4 5 

o       Sunt multumit de grantul 
acordat pentru sejur prin Programul 
Leonardo da Vinci 0 0 3 8 294 

o         Sunt multumit de modul în 
care a fost organizat transportul 0 0 5 11 288 

o         Sunt multumit de modul în 
care am beneficiat de asigurare 

0 0 5 28 272 
o         Sunt multumit de informatiile 

pe care le-am primit cu privire la 
protectia sociala 0 0 3 48 255 

o         Sunt multumit de ajutorul 
acordat cu privire la conditiile de viata / 
munca în strainatate 0 0 11 45 249 

o        Apreciere generală privind 
sprijinul primit din partea organizatiei 
de trimitere pentru organizarea 
practică a mobilităţii 0 0 0 14 291 

o        Apreciere generală privind 
sprijinul primit din partea organizatiei 
de primire pentru organizarea practică 
a mobilităţii 0 0 3 0 302 

o        Apreciere generală privind 
grantul acordat prin programul 
Leonardo da Vinci 0 0 2 3 300 
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FrecvenŃa răspunsurilor la cerinŃele rapoartelor individuale
Grup tintă VETPRO , Număr de participanŃi 305 
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  Plasamentele şi schimburile de experienţă au avut loc în 17 ţări europene, aşa cum este 
prezentat în tabelul următor. 

Tara IVT PLM VETPRO Participanti % 

AUSTRIA 29 0 10 39 2,36 % 

CIPRU 0 0 10 10 0,60 % 

DANEMARCA 16 0 0 16 0,97 % 

FRANTA 57 28 24 109 6,58 % 

GERMANIA 301 20 44 365 22,04 % 

UNGARIA 41 11 15 67 4,05 % 

IRLANDA 6 0 0 6 0,36 % 

ITALIA 112 32 50 194 11,71 % 

Malta 9 20 0 29 1,75 % 

OLANDA 0 15 0 15 0,91 % 

Frecven Ńa răspunsurilor la cerin Ńele rapoartelor individuale
Grup tint ă VETPRO , Număr de participan Ńi 305 
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POLONIA 103 0 6 109 6,58 % 

PORTUGALIA 166 39 31 236 14,25 % 

SPANIA 193 46 115 354 21,38 % 

SUEDIA 8 0 0 8 0,48 % 

TURCIA 32 0 0 32 1,93 % 

MAREA BRITANIE 51 16 0 67 4,05 % 

Total 1124 227 305 1656 100,00 % 

În tabelul anterior au fost luaţi în considerare şi profesorii însoţitoi. 

Distribu Ńia participan Ńilor la mobilit ăŃi Leonardo da Vinci 2009 
pe Ńări de destina Ńie

TURCIA, 32, 2%

MAREA 
BRITANIE, 67, 

4%

SUEDIA, 8, 0%

SPANIA, 354, 
21%

PORTUGALIA, 
236, 14%

POLONIA, 109, 
7%

Malta, 29, 2%

OLANDA, 15, 
1%

ITALIA, 194, 
12%

IRLANDA, 6, 0%

UNGARIA, 67, 
4%

GERMANIA, 
365, 22%

CIPRU, 10, 1%

DANEMARCA, 
16, 1%

FRANTA, 109, 
7%

AUSTRIA, 39, 
2%

 
 
În anul 2011, din numărul total de mobilităţi efectuate în cadru proiectelor selectate în 

anul 2009  au mai participat la mobilităţi Leonardo da Vinci doar 53 de elevi şi 5 profesori 
însoţitori. Restul mobilităţilor au fost efectuate în anul 2010. Mobilităţile celor 58 de 
persoane s-au efectuat: 

o în Franţa – 10 elevi ţi un profesor însoţitor; 
o în Spania 43 elevi şi 4 profesori însoţitori. 

În cadrul proiectelor selectate în anul 2010, au participat la mobilităţi pe parcursul anului 

2011: 
o 1028 elevi în cadrul a 61  proiecte IVT; 
o 186 adulţi aflaţi pe piaţa muncii în cadrul a 13  proiecte de tip PLM; 

o 163 formatori şi/sau responsabili resurse umane în cadrul a 16  proiecte 
VETPRO. 

Ţările de destinaţie pentru aceşti participanţi au fost: 

Tara gazdă 
Participanţi 

IVT 
Participanţi 

PLM 
Participanţi 

VETPRO 
Austria 5   19 
Belgia   5   
Bulgaria   5   
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Finlanda 8   20 
Franţa 155 18   
Germania 331   24 
Grecia   5   
Italia 51 14 44 
Marea 
Britanie 15 44 10 
Malta   20   
Norvegia   12   
Olanda   8 10 
Polonia 91     
Portugalia 130 33 10 
Spania 210 22 7 
Suedia 7     
Turcia 14   15 
Ungaria 11   4 

 
În tabelul următor este prezentată distribuţia geografică a proiectelor selectate în anul 

2010 şi în cadrul cărora s-au efectuat mobilităţi în anul 2010. 

IVT PLM VET Tot. 

Nr Judet Proi  Pers Proi  Pers Proi  Pers Proi  Pers 

1 Alba 5 74         5 74 

2 Arad 9 178 1 14     10 192 

3 Arges 2 23         2 23 

4 Bacau 1 10         1 10 

5 Bihor     1 10 1 10 2 20 

6 
Bistrita 
Nasaud 2 32         2 32 

7 Botosani             0 0 

8 Braila             0 0 

9 Brasov 2 26 5 70 1 4 8 100 

10 Bucuresti 1 8 2 14 3 35 6 57 

11 Buzau 1 15         1 15 

12 Calarasi         1 19 1 19 

13 
Caras 
Severin 8 158     2 24 10 182 

14 Cluj             0 0 

15 Constanta 2 28 1 50 1 12 4 90 

16 Covasna             0 0 

17 Dambovita             0 0 

18 Dolj 9 171         9 171 

19 Galati 1 16         1 16 

20 Giurgiu             0 0 

21 Gorj             0 0 

22 Harghita 2 25         2 25 

23 Hunedoara 1 8 1 8 1 8 3 24 

24 Ialomita             0 0 

25 Iasi         2 25 2 25 

26 Ilfov             0 0 

27 Maramures             0 0 

28 Mehedinti             0 0 

29 Mures             0 0 

30 Neamt 2 71     1 3 3 74 

31 Olt             0 0 
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32 Prahova             0 0 

33 Salaj         1 10 1 10 

34 Satu Mare             0 0 

35 Sibiu 1 15         1 15 

36 Suceava 3 46 1 6 1 7 5 59 

37 Teleorman             0 0 

38 Timis 7 96         7 96 

39 Tulcea             0 0 

40 Valcea     1 14 1 6 2 20 

41 Vaslui 2 28         2 28 

42 Vrancea             0 0 

  61 1028 13 186 16 163 90 1377 
 

În cazul proiectelor de Parteneriat Leonardo da Vinci  în anul 2011: 
o Au fost selectate,  contractate  şi s-a început implementarea a 36  proiecte; 
o Au fost în curs de implementare în al 2 lea an, 35 proiecte selectate  şi 

contractate în anul 2010; 
o S-au încheiat 36 de proiecte selectate şi contractate în anul 2009. 

Proiectele de Parteneriat Leonardo da Vinci încheiate în anul 2011 au fost implementate 

de instituţii care provin din următoarele judeţe: 

  Judeţ 

Număr de proiecte de 
parteneriat Leonardo da 
Vinci 2009 implementate 

1 Alba   
2 Arad 1 
3 Arges   
4 Bacau 1 
5 Bihor   
6 Bistrita Nasaud 1 
7 Botosani   
8 Braila 1 
9 Brasov   

10 Bucuresti 7 
11 Buzau   
12 Calarasi   

13 Caras Severin 1 
14 Cluj 5 
15 Constanta   
16 Covasna   
17 Dambovita   
18 Dolj 1 
19 Galati 1 
20 Giurgiu   
21 Gorj   
22 Harghita   
23 Hunedoara 2 
24 Ialomita   
25 Iasi 2 
26 Ilfov   
27 Maramures 1 
28 Mehedinti   
29 Mures 1 
30 Neamt   
31 Olt   
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  Judeţ 

Număr de proiecte de 
parteneriat Leonardo da 
Vinci 2009 implementate 

32 Prahova 1 
33 Salaj   
34 Satu Mare 1 
35 Sibiu 1 
36 Suceava 2 
37 Teleorman   
38 Timis 4 
39 Tulcea   
40 Valcea 2 
41 Vaslui   
42 Vrancea   
  36 

Proiectele de parteneriat selectate în anul 2009 şi finalizate în anul 2011 prezintă 

următoarele caracteristici: 
o Instituţiile coordonatoare şi cele partenere au fost din: 

Nr. crt Ţara Distribuţia proiectelor 

aprobate pe ţări de 
provenienţă a 

instituţiilor  

coordonatoare 

Număr de instituţii 

partenere 

1.  Austria  1 

2.  Belgia 1 5 

3.  Bulgaria 1 7 

4.  Cipru  2 

5.  Rebuplica Cehă  4 

6.  Germania 3 12 

7.  Danemarca 1 2 

8.  Estonia 1 2 

9.  Spania  8 

10.  Finlanda  4 

11.  Franţa 5 13 

12.  Marea Britanie 5 15 

13.  Grecia  6 

14.  Ungaria  5 

15.  Irlanda 2 5 

16.  Islanda  1 

17.  Italia 4 18 

18.  Lituania  1 

19.  Letonia  2 

20.  Malta  1 

21.  Olanda  6 

22.  Norvegia  2 

23.  Polonia 3 13 

24.  Portugalia  6 

25.  România 45 26 

26.  Suedia  3 

                                                 
5 Au fost 2 proiecte cu coordonatori din Romania şi în fiecare proiect au fost câte 2 instituţii partenere din 
România 
6 Cele 2 instituţii partenere în proiecte coordonate de instituţii din Romania. 
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27.  Slovenia 1 1 

28.  Slovacia  2 

29.  Turcia 5 16 

  36 165 

 
o Instituţiile care au implementat proiecte sunt de următoarele tipuri: 

Tip instituŃie Număr 
Şcoală/Liceu TVET 14 
Universitate 9 
Centru de educaţie pentru copii cu nevoi speciale 2 
Şcoală postliceală 1 
Asociaţie non-profit 2 
IMM 2 
ONG 5 
Centru public de cercerate  1 
 36 

o Obiectivele operaţionale avute în vedere în proiecte au fost: 
Număr de proiecte care se adresează fiecărui obiectiv 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 

9 36 21 8 8 14 

 
o În proiecte au fost abordate 33 de domenii. Domeniile abordate în mai mult 

de un proiect sunt: 
o Formarea profesorilor care predau în VET – în 10 proiecte 
o Afaceri şi administraţie –în 6 proiecte 
o Competenţe personale – în 5 proiecte 
o Viaţă activă – în 5 proiecte 
o Muncă socială şi consiliere – în 5 proiecte 
o Predare, formare profesională şi ştiinţele educaţiei - în 4 proiecte 
o Servicii sociale – în 4 proiecte 
o Ştiinţele educaţiei – în 4 proiecte 
o Limbi străine – în 4 proiecte 
o TIC – în 4 proiecte; 
o Hoteluri şi restaurante – în 4 proiecte. 

o Tematicile abordate au fost: 
o Adresate grupurilor cu nevoi speciale – în cazul a 11 proiecte; 
o Evaluarea, certificarea şi validarea rezultatelor învăţării într-un proiect; 
o Dezvoltarea de cursuri de formare – în cazul a 14 proiecte; 
o Consiliere şi orientare în carieră - în cazul a 5 proiecte; 
o Strategii de asigurare a calităţii – în cazul a 2 proiecte; 
o Cooperare în domeniul trasparenţei instrumentelor VET – în cazul a 3 

proiecte; 
o Dezvoltare de concepte şi conţinuturi comune pentru formare – în cazul 

a 19 proiecte; 
o Integrarea în VET a abilităţilor necesare pe piaţa muncii – în cazul a 8 

proiecte; 
o Testarea şi aplicarea de abordări comune în VET – în cazul a 11 proiecte; 
o TIC – în cazul a 4 proiecte; 
o Recunoaşterea educaţiei non-formale şi informale – în cazul a 2 proiecte; 
o Întărirea legăturii între educaţie şi viaţa activă – în cazul a 9 proiecte. 

o instituţiile beneficiare au fost 28 publice şi 8 private. 
Beneficiarii proiectelor încheiate au trimis la Agenţia Naţională rapoarte finale narative 
cu format impus de Comisia Europeană, iar evaluarea lor s-a făcut pe baza unui formular 
de evaluare realizat de Comisia Europeană. În urma evaluării s-a ajuns la concluzia că 7 
proiecte au fost „foarte bune” şi 29 de proiecte au  fost „bune”.  
Numărul total de mobilităţi prevăzut în formularele de candidatură a fost de 548, iar pe 
durata implementării proiectelor s-au realizat 699 mobilităţi, cu 27,55% mai multe decât 
s-a prevăzut.  
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Pe durata mobilităţilor s-au derulat activităţi de: realizare de instrumente de 
monitorizare şi evaluare, raportare asupra stagiilor de implementare a proiectelor, vizite 
la agenţi economici cu care organizaţiile gazdă sunt în relaţii de parteneriat, învăţare 
reciprocă, testare de module de formare/materiale didactice, formare profesională, 
activităţi culturale, producere de materiale de promovare şi diseminare, evaluare a 
materialelor produse. 
Rezultatele/produsele obţinute în proiecte sunt variate şi coincid cu cele prevăzute în 
formularele de candidatură. Cele mai frecvente rezultate/produse realizate sunt: 

o Pagini WEB; 
o Materiale didactice şi ghiduri pentru VET atât ân format electronic cât şi în 

format hârtie; 
o Chestionare; 
o Module de formare; 
o Conferinţe; 
o Ateliere; 
o Materiale de promovare/diseminare; 
o Broşuri. 

Pentru diseminarea rezultatelor proiectelor,  organizaţiile beneficiare au folosit: 
o Afişe, pliante, articole pentru panouri publicitare; 
o Emisiuni radio şi/sau TV; 
o Internetul; 
o Prezentări la reuniuni/conferinte; 
o Articole în presă; 
o Clipuri publicitare. 

În cazul proiectelor de Transfer de inovaţie Leonardo da Vinci, în anul 2011 s-a încheiat 

un singur proiect selectat în anul 2009. Acest proiect, cu titlul „Developing the skills of 
Organic Agriculture Trainers for the Balkans” şi acronimul Organic.Balkanet a fost 
coordonat de Universitatea de Ştiinte Agronomice şi Medicină Veterinară Bucuresti. 

Organic.Balkanet a avut scopul de a  facilita transferul de practici inovative de instruire si 
continut educational on-line (e-learning) in cazul Educatiei Vocationale si de Instruire a 
tinerilor si somerilor din agricultura, din noile tari membre ale Uniunii Europene.   

Partenerii de proiect au fost 3 universităţi din Spania, Bulgaria şi Slovenia şi 3 asociaţii 
din Grecia, România şi Slovenia. Prin activităţile s-a urmărit realizarea următoarelor 
obiective: 

• Identificarea si analizarea cerintelor utilizatorilor tinta pentru instruirea 
profesionistilor agricoli intr-un numar de ţări europene, cu subiecte relevante despre 
Agricultura Ecologica. 

• Selectarea si analizarea continutului educational on-line (e-learning) care a fost elaborat 
anterior, pentru a sprijini nevoile de instruire in initiativele similare anterioare.  
• Integrarea continutului educational on-line (e-learning) in sistemele de instruire la 

nivel national si regional si in practicile privind agricultură ecologică. 
• Adaptarea si imbunatatirea continutului educational selectat, in scopul sprijinirii 

nevoilor de invatare continua a profesionistilor agricoli din cadrul organizatiilor 
utilizatoare, prin scenarii de formare adecvat proiectate. 
• Colectarea, clasificarea si publicarea conţinutului proiectat într-o arhiva de învăţare on-

line, adaptată transferului de conţinut educaţional on-line de la iniţiativele anterioare la 
nevoile prezente sub forma de obiecte de instruire in format digital. 
• Implementarea unui mediu on-line multilingvistic, care va facilita utilizatorilor finali 

cautarea on-line, recuperarea, accesul si utilizarea obiectelor de instruire digitale din 
arhivele de invatare on-line. 
• Proiectarea unor serii de scenarii de instruire, care vor introduce utilizarea continutului 

de invatare on-line transferat pentru sprijinirea formarii profesionistilor agricoli din 
cadrul organizatiilor utilizatoare participante. 
• Dezvoltarea si implementarea unor serii de testari pilot concentrate pe validarea 

scenariilor de instruire propuse si a continutului on-line transferat. 
• Promovarea si consolidarea cooperarii intre diversii actori implicati in domeniul 
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instruirii in agricultura ecologica, in scopul de a maximiza impactul transferului si 

sprijinirea durabilitatii rezultatelor proiectului. 
În cadrul proiectului s-au realizat: site-ul proiectului, materiale pentru e-learning şi 

formare la distanţă, curriculum pentru formare la distanţă, metode şi instrumente de 
evaluare a rezultatelor învăţării. 
Pe parcursul anului 2011 s-au evaluat proiectele de Transfer de Inovaţie selectate în anul 

2008 şi încheiate la sfîrşitul anului 2010 şi s-au contractat: 
o 6 dintre cele 7 proiecte selectate pentru finanţare în anul 2010: 

 
o 5 dintre cele 9 proiecte selectate pentru finanţare în anul 2011. Aceste 

proiecte sunt următoarele: 

Număr proiect Beneficiar Titlu candidatura 

LLP-LdV/TOI/2011/RO/001 
Asociatia Fundatia H Pentru Ivatamant La 
Distanta Destinat Persoanelor Cu Handicap 

e-Learning Virtual Center for People with Physical 
Disabilities (e-LIFE) 

LLP-LdV/TOI/2011/RO/008 Universitatea din Craiova 

A  web-based e-training platform for Extended 
Human Motion Investigation in Orthopedics 
(ORTHO-Eman) 

LLP-LdV/TOI/2011/RO/012 
Institutul National De Cercetare -Dezvoltare 
Pentru Bioresurse Alimentare 

Transfer of Knowledge and trining for European 
traditional food producers related to innovative 
quality control methodologies (Tol4Food) 

LLP-LdV/TOI/2011/RO/022 Universitatea din Pitesti 
e-TRAINING FOR WELLNESS IN SPA SERVICES (e-
TRAWELSPA) 

LLP-LdV/TOI/2011/RO/027 
Camera De Comert, Industrie Si Agricultura 
Arad 

Promoting biological control methods in agriculture 
through the transfer of innovative tools and skills 
(EcoPlanta) 
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Programul sectorial Grundvig este programul sectorial  în cadrul căruia s-au produs cele 
mai importante dezvoltări pe parcursul celor 5 ani de implementare. Acest program a 

conţinut până în anul 2008 inclusiv, doar 2 acţiuni, Parteneriate pentru învăţare şi 
Mobilităţi individuale –Formarea continuă a personalului implicat în educaţia 
adulţilor(MOF).  

Din anul 2009, mobilităţile individuale s-au diversificat şi au apărut noi tipuri de 
mobilităţi: 

o Vizite şi schimburi (VISA); 

o Asistenţi Grundtvig (GRAS); 
o Ateliere Grundtvig (GRAT). 

S-a diversificat şi posibilitatea de realizare de parteneriate prin apariţia acţiunii: Iniţiative 

pentru voluntari seniori în Europa (GIVE). 
În cazul Parteneriatelor pentru învăţare, numărul de candidaturi şi numărul de proiecte 

aprobate în cei 5 ani de program 2007-2011, au evoluat după cum urmează: 
 

Anul de selecţie 2007 2008 2009 2010 2011 
Număr de candidaturi pentru Parteneriate Grundtvig 186 169 161 254 318 
Număr de proiecte aprobate 48 44 84 89 105 
Rata de succes 25.81% 26.04% 52.17% 35.04% 33.02% 

 
Ca şi în cazul proiectelor şcolare Comenius, anul 2007 a fost an de trecere de la programul 

Socrates II la LLP şi Apelul pentru propuneri de proiecte s-a adresat atât unor proiecte 
noi cât şi proiectelor aflate în al treilea an de implementare în cadrul programului 
Socrates II. Din acest motiv, numărul de candidaturi a fost mai mare decît în anul 2008. 

Evoluţia numărului de candidaturi şi a mobilităţilot MOF aprobate în cazul mobilităţilor 

individuale este prezentată în tabelul şi graficele următoare: 

Anul de selecţie 2007 2008 2009 2010 2011 
Număr de candidaturi pentru MOF 175 136 244 419 439 
Număr de proiecte aprobate 52 44 127 96 138 
Rata de succes 29,71% 32,35% 52,05% 22,91% 31,44% 

PROGRAMUL SECTORIAL  
GRUNDTVIG 

Evoluia num ărului de candidaturi/proiecte aprobate pentru 
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În anul 2011, Departamentul Grundtvig a gestionat următoarele tipuri de 
proiecte/activităţi: 

 

Tip de proiect/activitate Numar de 
proiecte/activităţi 

selectate şi 
contractate 

Numar de proiecte 
/activităţi aflate în diverse 

etape de implementare pe 
parcursul anului 2011 

Numar de 
proiecte/activ

ităţi finalizate 
în 2011 

Parteneriate de învăţare (PAR) 105 278 84 

Formarea continuă a personalul 
implicat în educaţia adulţilor 
GRUNDTVIG (MOF) 

139 193 125 

Vizite şi schimburi pentru 
personalul implicat în educaţia 

adulţilor GRUNDTVIG (VISA) 

19 29 23 

Asistenţi GRUNDTVIG (GRAS) 3 6 4 

Ateliere GRUNDTVIG (GRAT) 20 20 18 

Iniţiative pentru voluntarii 
seniori  GRUNDTVIG (GIVE) 

4 14 5 

 

În anul 2011 au fost contractate şi au început derularea activităţilor proiecte aprobate în 
diversele runde de selecţie, s-au derulat activităţi de mobilitate selectate în anii 2010 şi 
2011, au fost în curs de implementare în al 2 lea an proiectele de parteneriat 

„Parteneriate de învăţare” Grundtvig aprobate în anul 2010, s-au încheiat proiectele de 
parteneriat şi Iniţiative pentru voluntari seniori aprobate în anul 2009. 

Procesul de selecţie 2011 

În cazul proiectelor de parteneriat Grundtvig s-a înregistrat în anul 2011 o creştere 
considerabilă faţă de anul 2010 a numărului de candidaturi primite (318 candidaturi în 
anul 2011 faţă de 254 candidaturi în 2010, o crestere cu 25,2%). Şi în privinţa 

candidaturilor cu coordonatori români s-a înregistrat un progres: 33 candidaturi în 2011 
faţă de 23 candidaturi în 2010.  
12 candidaturi au fost declarate ineligibile. În urma procesului de evaluare a celor 306 

candidaturi eligibile au rezultat următoarele: 
o 105 proiecte aprobate: 

� 54 în runda 1 de evaluare; 

� 51 în runda 2 de evaluare; 
o 24 proiecte au fost trecute pe lista de rezerve; 

o 177 proiecte respinse: 
� 129 proiecte respinse datorită fondurilor insuficiente; 
� 2 proiecte respinse datorită numărului de parteneri aprobaţi (mai puţin 

de 3 parteneri din ţări diferite); 
� 34 proiecte respinse deoarece aveau calitate scăzută; 
� 12 proiecte respinse datorită ineligibilităţii partenerilor. 

Atât în cazul candidaturilor cât şi al proiectelor aprobate repartiţia geografică este bună. 
S-au primit candidaturi din 38 de judeţe. Distribuţia pe judeţe a candidaturilor şi 
proiectelor aprobate este prezentată în tabelul şi diagrama următoare. 
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Nr. 
Crt Judeţ 

Număr 
candidaturi 

Număr 
proiecte 
aprobate 

1 Alba 3   
2 Arad 6 2 
3 Arges 7 2 
4 Bacau 10 2 
5 Bihor 8 1 

6 Bistrita Nasaud 1   
7 Botosani 2 1 
8 Braila 4 2 
9 Brasov 8 3 

10 Bucuresti 46 19 
11 Buzau 13 1 
12 Calarasi 6 1 

13 Caras Severin 2 1 
14 Cluj 15 7 
15 Constanta 7   
16 Covasna 6 2 
17 Dambovita 3   
18 Dolj 33 10 
19 Galati 8 2 
20 Giurgiu 2 2 
21 Gorj 5 2 
22 Harghita 9 2 
23 Hunedoara 5   
24 Ialomita 1   
25 Iasi 20 8 
26 Ilfov 2   

27 Maramures 7 2 
28 Mehedinti    
29 Mures 7 2 
30 Neamt 5 2 
31 Olt    
32 Prahova 6 3 
33 Salaj    
34 Satu Mare 3 1 
35 Sibiu 3 2 
36 Suceava 10 5 

37 Teleorman 2 1 
38 Timis 22 9 
39 Tulcea 1 1 
40 Valcea 12 4 
41 Vaslui 7 2 
42 Vrancea 1 1 
  318 105 

Instituţiile care au depus proiecte sunt de mai multe tipuri, predominante fiind ONG-urile. 

Tip de organizaţie Număr candidaturi Număr proiecte aprobate 

Asociaţie a părinţilor 3 1 

Asociaţie a profesorilor 3 0 

Şcoală primară 8 1 

Biserici 2 1 

Instituţie pentru formabili cu nevoi speciale 10 3 
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Distribu;ia pe tipuri de institu;ii a candidaturilor primite ; i aprobate pentru proiecte de Parteneriat Grundtvig 
Selec;ie 2011
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Organizaţie culturală 4 2 

Organizaţie de voluntariat 1 1 

Autoritate publică naţională 4 0 

Centru de cercetare (privat) 2 2 

Asociaţie de adulţi care învaţă 2 0 

Companie de radiodifuziune 1 1 

Fundaţie 26 9 

Autoritate publică locală 4 1 

Autoritate publică regională 8 2 

Instituţie de formare a profesorilor 7 3 

Asociaţie non profit 110 39 

Liceu teoretic 11 2 

Liceu tehnologic 48 11 

Universitate 14 7 

ONG 9 7 

Furnizor de educaţie a adulţilor 3 0 

Școală postliceale 2 1 

Cameră de comerţ şi industrie 1 1 

Centru de cercetare public, neuniversitar 2 0 

IMM  12 5 

Inspectorat şcolar 5 0 

Club sportiv 1 0 

Sindicat 1 1 

Penitenciar 5 2 

Spital 1 1 

Grădiniţă 2 0 

Alte tipuri de organizatii 6 1 

 318 105 
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Proiectele aprobate prezintă următoarele caracteristici: 

• Se adresează obiectivelor operaţionale  ale acţiunii  „Parteneriate de Învăţare” 

Grundtvig  astfel: 
o 105 proiecte vizează obiectivul: să îmbunătăţească accesibilitatea şi 

calitatea mobilităţii în Europa pentru persoanele implicate în educaţia 
adulţilor şi să crească volumul mobilităţii astfel încât, până în 2013, cel 
puţin 7.000 de persoane să beneficieze de această mobilitate în fiecare 

an; 
o 105 proiecte vizează obiectivul: să amelioreze calitatea şi să crească 

volumul cooperării între organizaţiile implicate în educaţia adulţilor din 

toată Europa; 
o 56 proiecte vizează obiectivul: să ajute persoanele din grupuri sociale 

vulnerabile şi care provin din contexte/medii sociale marginalizate, în 

special  persoanele mai în vârstă şi pe cele care au abandonat sistemul 
de educaţie fără o calificare de bază, oferindu-le alternative de acces la 
educaţia adulţilor; 

o 86 proiecte vizează obiectivul: să faciliteze dezvoltarea şi transferul 
practicilor inovatoare în educaţia adulţilor dintr-o ţară participantă în 
alta; 

o 89 proiecte vizează obiectivul: să sprijine dezvoltarea inovatoare a 
conţinuturilor, serviciilor, metodelor pedagogice şi practicilor 
inovatoare pe baza TIC în învăţarea pe tot parcursul vieţii; 

o 54 proiecte vizează obiectivul: să îmbunătăţească metodele/abordările 
pedagogice şi managementul organizaţiilor pentru educaţia adulţilor 

• Abordează 51 de teme dintre care cele mai frecvente se adresează: 
o Oportunităţilor egale – 46 proiecte. 

o Cetăţeniei europene şi dimensiunii europene – 34 proiecte; 
o Educaţiei interculturale -34 proiecte; 

o Noilor tehnologii de comunicare şi informare -34 proiecte; 
o Incluziunii – 28 proiecte; 
o Management şi educaţia adulţilor -28proiecte; 

o Metode de creştere a motivaţiei învăţării  -27 proiecte; 
o Luptă împotriva rasismului şi xenofobiei- 27 proiecte; 

• În cadrul proiectelor au fost prevăzute un număr minim de: 

o 24 mobilităţi în 21 proiecte; 

o 12 mobilităţi în 82 proiecte; 
o 8 mobilităţi în 2 proiecte. 

Numărul de candidaturi pentru acţiunea Formarea continuă a personalul implicat în 

educaţia adulţilor GRUNDTVIG (MOF), în anul 2011  a fost cu 20 mai mare decât în anul 
2010 (439 în anul 2011 şi 419 în anul 2010).  În majoritatea candidaturilor (în 434 
candidaturi) s-a solicitat participarea la cursuri din baza de date a Comisiei. Un alt punct 

tare privind candidaturile primite pentru această acţiune constă în faptul că s-au primit 
candidaturi din 41 de judeţe. Singurul juudeţ din care nu s-au primit candidaturi este 
acelaşi cu cel din anul precedent de selecţiie,  judeţul Covasna. 

Candidaturile au fost evaluate din punct de vedere administrativ de experţi ai agenţiei şi 
din punct de vedere calitativ  de experţi evaluatori independenţi. Din procesul de 
evaluare au rezultat următoarele: 

o 54 candidaturi au fost declarate ineligibile (cu 16 mai puţine decât în anul 
2010) deoarece dosarele de candidatură erau incomplete; 

o 78  de candidaturi au fost respinse datorită calităţii scăzute; 
o 169 candidaturi au fost respinse datorită fondurilor insuficiente; 
o 138 candidaturi au fost aprobate. 

În tabelul şi diagrama de mai jos este prezentată distribuţia candidaturilor şi mobilităţilor 
aprobate pe judeţe. 



 

 113 

Nr.crt. Judeţul 
Număr  candidaturi 

depuse 
Nrumăr candidaturi  

aprobate 

1 Alba 4 1 
2 Arad 5 2 
3 Arges 5 2 
4 Bacau 36 10 
5 Bihor 4 1 
6 Bistrita Nasaud 2 0 
7 Botosani 5 0 
8 Braila 13 1 
9 Brasov 6 2 

10 Bucuresti 47 13 
11 Buzau 17 8 
12 Calarasi 7 3 
13 Caras Severin 1 0 
14 Cluj 13 5 
15 Constanta 10 6 
16 Covasna 0 0 
17 Dambovita 8 3 
18 Dolj 52 14 
19 Galati 11 2 
20 Giurgiu 9 3 
21 Gorj 8 3 
22 Harghita 2 0 
23 Hunedoara 3 2 
24 Ialomita 1 1 
25 Iasi 23 8 
26 Ilfov 4 1 
27 Maramures 5 0 
28 Mehedinti 6 2 
29 Mures 3 2 
30 Neamt 14 4 
31 Olt 9 2 
32 Prahova 25 8 
33 Salaj 1 0 
34 Satu Mare 3 0 
35 Sibiu 8 1 
36 Suceava 10 6 
37 Teleorman 10 3 
38 Timis 14 3 
39 Tulcea 6 3 
40 Valcea 9 5 
41 Vaslui 6 2 
42 Vrancea 14 6 

  439 138 
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Candidaţii au optat pentru mobilităţi de formare profesională în 25 de ţări europene. În 

tabelul următor este prezentată distribuţia pe ţări de destinaţie  atât a candidaturilor cât 
şi a mobilităţilor aprobate. Activităţile de formare a beneficiarilor români se vor derula în 
21 ţări europene. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Beneficiarii mobilităţilor aprobate au ocupaţii care se înscriu în 11 categorii (majoritatea 
fiind profesori sau formatori) şi provin din 21 de tipuri de instituţii, majoritatea 

instituţiilor fiind furnizori de servicii de educaţie a adulţilor (176) , centre de formare 
pentru profesori (66) , ONG-uri (38), asociaţii de adulţi care învaţă (29) , asociaţii non 
profit (28), universităţi(19).  

Tabelul următor conţin informaţii cu privire la ocupaţiile beneficiarilor. 

Nr.crt. 
Ţara de 
destinaţie 

Număr 
candidaturi 

Număr 
mobilităţi 
aprobate 

1 AUSTRIA 13 12 

2 BELGIA 20 6 

3 BULGARIA 1 0 

4 CIPRU 43 14 

5 CEHIA 14 6 

6 GERMANIA 23 3 

7 DANEMARCA 5 3 

8 SPANIA 25 5 

9 FINLANDA 6 2 

10 FRANTA 56 16 

11 GRECIA 27 6 

12 CROATIA 2 1 

13 IRLANDA 7 1 

14 ISLANDA 3 3 

15 ITALIA 75 23 

16 LETONIA 3 1 

17 MALTA 26 7 

18 OLANDA 11 1 

19 POLONIA 6 0 

20 PORTUGALIA 36 14 

21 SUEDIA 6 4 

22 SLOVENIA 1 0 

23 SLOVACIA 1 0 

24 TURCIA 3 1 

25 MAREA BRITANIE 26 9 

  439 138 
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Număr candidaturi VISA depuse pe judeŃ
SelecŃie 2011

Dolj, 4

Iasi, 1

Mures, 1

Satu Mare, 1

Sibiu, 1

Suceava, 1

Timis, 4

Valcea, 1

Cluj, 2

Buzau, 1
Dambovita, 2

Covasna, 1

Bucuresti, 8

Arad, 1
Bacau, 1

Braila, 1

Brasov, 2

Cele mai multe candidaturi aprobate (111) se referă la cursuri la care limba de 

comunicare va fi limba engleză. La 23 de cursuri se va comunica în limba franceză şi la 4 
cursuri în italiană. 
În toate candidaturile aprobate  se solicită participarea la cursuri selectate din baza de 

date a Comisiei Europene. La cursurile pentru care s-a aprobat participarea vor fi 
abordate 28 de teme. Cele mai frecvente teme sunt,: 

o Teme culturale, inclusiv moştenire culturală; 
o Consiliere în carieră; 
o Noi tehnologii; 

o Cetăţenie europeană. 

În anul 2011 au fost primite 33 candidaturi pentru Vizite şi schimburi pentru personalul 
implicat în educaţia adulţilor GRUNDTVIG (VISA). Din cele 33 de candidaturi: 

� 5 candidaturi au fost declarate ineligibile,  
� 9 au fost respinse datorită calităţii scăzute, 
� 19 de candidaturi au fost aprobate.  

Candidaturile provin din 17 judeţe ale ţării, cele mai multe candidaturi fiind din Bucureşti 
şi din judeţul Dolj. Numărul de candidaturi provenite din fiecare judeţ este prezentat în 
tabelul următor. 

Nr.crt. Ocupaţie beneficiar mobilitate 
Număr de 
persoane 

1. Viitor profesor care doreşte să se implice în educaţia adulţilor 2 

2. Persoană angajată care lucrează cu persoane cu nevoi speciale 2 

3. Angajat implicat în educaţie interculturală  3 

4. Inspector 8 

5. Educator/mediator/facilitator de învăţare 10 

6. Consilier de orientare profesională 6 

7. Manager de organizaţie 16 

8. Manager în domeniul educaţiei 9 

9. Alte ocupaţii 17 

10. Formator 37 

11. Profesor pentru adulţi 28 
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Nr.crt. Judeţ 

Număr 
candidaturi 

depuse 

Număr  
candidaturi 

aprobate 

1 Arad 1 1 

2 Bacau 1  

3 Braila 1 1 

4 Brasov 2  

5 Bucuresti 8 6 

6 Buzau 1 1 

7 Cluj 2  

8 Covasna 1 1 

9 Dambovita 2  

10 Dolj 4 3 

11 Iasi 1 1 

12 Mures 1  

13 Satu Mare 1  

14 Sibiu 1 1 
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Număr candidaturi VISA aprobate pe judeŃ
SelecŃie 2011

Buzau, 1

Covasna, 1

Valcea, 1

Timis, 3

Sibiu, 1

Iasi, 1

Dolj, 3

Bucuresti, 6

Arad, 1
Braila, 1

 

 
 

 
 

 

Activităţile pentru care au optat candidaţii sunt de mai multe tipuri: 
o Participarea la conferinţe -12 de persoane: 

o 4 persoane au solicitat participarea la conferinţe 

înregistrate în baza de date a Comisiei Europene; 
o 22 persoane au solicitat participarea la alte tipuri de 

conferinţe, 

o Job shadowing – 7 persoane; 
În cazul candidaturilor aprobate, activiţile din cadrul vizitei sunt: 

o Participări la Conferinţe -16 candidaturi; 

o Job shadowing -3 candidaturi; 
Organizaţiile din care provin beneficiarii sunt: 

o 2 organizaţii furnizoare de servicii de educaţia adulţilor; 

o 6 universităţi; 
o 4 asociaţii non-profit; 

o 1 fundaţie; 
o 1 autoritate publică regională; 
o 5 institute de cercetare. 

Organizaţiile de primire sunt: 
o 4 instituţii de educaţie a adulţilor; 
o 1 organizaţie care furnizează informaţii despre învăşarea continuă; 

o 3 universităţi; 
o 2 asociaţii non-profit; 
o 4 ONG-uri; 

o 2 fundaţii 
o 3 alte tipuri de organizaţii. 

Ocupaţiile persoanelor beneficiare de finanţare sunt: 

• 3 profesori în domeniul educaţiei adulţilor; 

• 4 directori de instituţie/organizaţie; 

• 2 consilieri în carieră; 

• 10  alte ocupaţii. 

Pentru acţiunea Asistenţi Grundtvig s-au primit 15 candidaturi în anul 2011, iar dintre 
acestea au fost aprobate 3 candidaturi.  
În formularele de candidatură, au fost mentionate următoarele tipuri de activităţi pe care 

cei 3 candidaţi doresc să le efectueze ca asistenţi Grundtvig: 

• activităţi de predare şi de asistenţă la activităţi de predare în organizaţia gazdă – 

1 candidat; 

• studierea în organizaţia gazdă a unor aspecte privind educaţia adulţilor – 3 

candidaţi; 

• activităţi de orientare şi consiliere – 2candidaţi; 

• studierea/oferirea de consultanţă în sistemul de educaţie a adulţilor sau în 
politici privind educaţia adulţilor – 1 candidat; 

• formarea personalului din instituţii implicate în educaţia adulţilor -1 candidat. 

În cazul celor 3 candidaturi aprobate, beneficiarii, sunt: 

• 1 profesor pentru adulţi; 

• 1 formator; 

• 1 manager de proiect. 

provenind din: 

15 Suceava 1  

16 Timis 4 3 

17 Valcea 1 1 

  33 19 
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o 1 instituţie care furnizează servicii de educaţia adulţilor; 

o 1 instituţie culturală; 
o 1 ONG 

Instituţiile gazdă sunt: 2 ONG-uri şi o asociaţie non-profit din Germania (2) şi Italia (1). 

În cazul Atelierelor Grundtvig, au fost depuse în anul 2011, 66 candidaturi şi au fost: 
o aprobate 20 candidaturi 

o trecute pe lista de rezerve 29 candidaturi: 
o respinse 17 candidaturi. 

Candidaturile provin de la organizaţii localizate în 15 judeţe, iar candidaturile aprobate 

provin de la organizaţii localizate în 8 judeţe, după cum urmează: 
Conform celor prevăzute în formularele de 
candidatură, vor participa la cele 20 ateliere 

aprobate 200 de persoane. Atelierele vor fi 
organizate de 16 instituţii beneficiare. 
Pe durata atelierelor vor fi abordate 23 de teme 

dintre care cele mai frecvente sunt: 

• Educaţia interculturală – în 8 ateliere; 

• Educaţie artistică – în 8 ateliere; 

• Teme culturale (inclusiv patrimoniu 

cultural) – în  5 ateliere; 

• Oportunităţi de învăţare pentru persoane 

cu risc de marginalizare socială – în 4 

ateliere. 
În toate atelierele se va comunica în limba engleză.  

În cazul acţiunii Iniţiative pentru voluntari 
seniori în Europa au fost primite în anul 2011 20 
candidaturi dintre care: 

o 4 candidaturi au fost aprobate,  
o 2 candidaturi se afla pe lista de rezerve,  
o 14 candidaturi respinse. 

Beneficiarii candidaturilor aprobate sunt 2 ONG-uri, 
o asociaţie a comunităţii locale şi o asociaţie non 
profit. 
În cazul proiectelor aprobate s-a prevăzut 
trimiterea şi primirea a câte 6 voluntari.  
Organizaţiile partenere sunt din: Italia, Ungaria, 

Suedia şi Marea Britanie. 

Pe parcursul anului 2011 s-au derulat proiecte şi 
activităţi care pot fi grupate în mai multe categorii: 

o Proiecte contractate în anul 2009 şi 
încheiate în anul 2011 –Parteneriate de 
învăţare; 

o Proiecte/activităţi/mobilităţi aprobate în 
anul 2010 şi încheiate în anul 2011 - 
Formarea continuă a personalul implicat în 

educaţia adulţilor GRUNDTVIG,  Vizite şi 
schimburi pentru personalul implicat în 

educaţia adulţilor GRUNDTVIG, Ateliere 
GRUNDTVIG, Asistenţi Grundtvig; 

o Proiecte/activităţi/mobilităţi  aprobate în 

anul 2010 şi în curs de derulare în 2011-
Parteneriate de învăţare, Iniţiative pentru 
Voluntari Seniori în Europa; 

 

Nr.crt. 

 

Judeţ 

 

Număr 
candidaturi 

 

Număr 
proiecte 
aprobate 

1. Braila 1  

2. Bucuresti 16 8 

3. Calarasi 1  

4. Cluj 1  

5. Constanta 2  

6. Covasna 3  

7. Dolj 2 1 

8. Galati 1  

9. Giurgiu 1  

10. Harghita 3 2 

11. Hunedoara 1  

12. Iasi 14 5 

13. Maramures 4  

14. Mehedinti 1 1 

15. Mures 3  

16. Neamt 2  

17. Olt 1  

18. Prahova 2  

19. Sibiu 1 1 

20. Suceava 1  

21. Timis 3  

22. Valcea 2 2 

  66 20 
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o Proiecte/activităţi/mobilităţi aprobate în anul 2011 şi încheiate în anul 2011 - 

Formarea continuă a personalul implicat în educaţia adulţilor GRUNDTVIG, 
Asistenţi Grundtvig, Ateliere Grundtvig. 

În cazul celor 84 de proiecte de Parteneriat de Învăţare Grundtvig aprobate în anul 2009 
şi încheiate în anul 2010, organizaţiile beneficiare au fost: 

Nr. 
Crt. Tip de organizaţie 

Număr 
organizaţii 

1. Asociaţie care furnizează servicii de educaţia adulţilor 2 

2. Asociaţie de adulţi care învaţă 1 

3. Centru de consiliere în carieră 1 

4. Centru de formare iniţială a profesorilor 1 

5. Autoritate publică regională 3 

6. Bibliotecă 1 

7. Autoritate publică naţională 1 

8. Organizaţie culturală 1 

9. Autoritate publică locală 6 

10. Fundaţie 2 

11. Asociaţie non profit 7 

12. Sindicat 1 

13. Liceu teoretic 6 

14. Liceu tehnologic 8 

15. Universitate 3 

16. Penitenciar 3 

17. ONG 19 

18. Furnizor de educaţie a adulţilor 17 

19. Alt tip de organizaţie  1 

  84 
9 dintre proiectele încheiate au avut coordonatori români. Organizaţiile care au 
implementat proiecte sunt localizate în 29 de judeţe: 

Nr.crt Judeţ 
Număr 

proiecte 

1 Alba 2 
2 Arges 2 
3 Bacau 4 

4 Bistrita Nasaud 1 
5 Botosani 1 
6 Braila 2 
7 Brasov 2 
8 Bucuresti 17 
9 Buzau 1 

10 Calarasi 1 
11 Caras Severin 2 
12 Cluj 6 
13 Covasna 2 
14 Dolj 9 

15 Galati 1 
16 Giurgiu 1 
17 Gorj 1 
18 Harghita 2 
19 Hunedoara 2 
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20 Iasi 7 
21 Maramures 1 
22 Mehedinti 1 
23 Mures 1 
24 Neamt 1 
25 Prahova 2 
26 Suceava 3 
27 Timis 5 
28 Valcea 2 
29 Vaslui 2 

  84 

Proiectele s-au adresat tuturor obiectivelor operaţionale ale programului sectorial 

Grundtvig, după cum urmenază: 
o 84 proiecte au vizat obiectivul: să îmbunătăţească accesibilitatea şi 

calitatea mobilităţii în Europa pentru persoanele implicate în educaţia 

adulţilor şi să crească volumul mobilităţii astfel încât, până în 2013, cel 
puţin 7.000 de persoane să beneficieze de această mobilitate în fiecare 
an; 

o 84 proiecte au vizat obiectivul: să amelioreze calitatea şi să crească 
volumul cooperării între organizaţiile implicate în educaţia adulţilor din 

toată Europa; 
o 52 proiecte au vizat obiectivul: să ajute persoanele din grupuri sociale 

vulnerabile şi care provin din contexte/medii sociale marginalizate, în 

special  persoanele în vârstă şi pe cele care au abandonat sistemul de 
educaţie fără o calificare de bază, oferindu-le alternative de acces la 
educaţia adulţilor; 

o 25 proiecte au vizat obiectivul: să faciliteze dezvoltarea şi transferul 
practicilor inovatoare în educaţia adulţilor dintr-o ţară participantă în 
alta; 

o 44 proiecte au vizat obiectivul: să sprijine dezvoltarea inovatoare a 
conţinuturilor, serviciilor, metodelor pedagogice şi practicilor 
inovatoare pe baza TIC în învăţarea pe tot parcursul vieţii; 

o 48 proiecte au vizat obiectivul: să îmbunătăţească metodele/abordările 
pedagogice şi managementul organizaţiilor pentru educaţia adulţilor. 

În proiecte au fost abordate 46 de teme, dintre care cele mai frecvente au fost : 

oportunităţi de învăţare pentru persoane cu risc de marginalizare socială (14 proiecte), 
cetăţenia activă (12 proiecte), abordări ale grupurilor cu nevoi speciale (12 proiecte),  

educaţie interculturală (12 proiecte), metode de creştere a motivaţiei învăţării (12 
proiecte), noile tehnologii de informare şi comunicare (11 proiecte), învăţarea limbilor 
străine (11 proiecte). 

În cazul proiectelor de Parteneriat Grundtvig 2009, au fost efectuate 1283 mobilităţi, cu 
63 mai multe decât numărul minim de mobilităţi pentru care s-a acordat finanţare. 
Pe durata mobilităţilor, activităţile desfăşurate au fost: reuniuni pe temele proiectelor, 

activităţi de formare, activităţi dedicate producerii de materiale şi de instrumente de 
monitorizare şi auto-evaluare, vizite la organizaţiile de primire sau la organizaţii din 
comunitatea locală, activităţi de voluntariat 

Rezultatele proiectelor Parteneriate de învăţare Grundtvig 2009 se remarcă prin 
potenţialul lor de transferabilitate. Prin implementarea proiectelor s-au produs materiale 
variate, utile şi interesante, reprezentate prin: materiale de învăţare, cărţi, cataloage, CD-

uri, DVD-uri cu instrumente didactice, filme, postere, reviste, expoziţii, conferinţe, 
spectacole etc.  
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Pentru promovarea şi diseminarea proiectelor s-au folosit metode variate. Dintre acestea 

cele mai folosite au fost: reviste în format electronic sau tipărit, reţele şi/sau platforme 
electronice de comunicare, pliante, filme on-line.  

În anul 2011 s-au derulat 125 de mobilităţi de formare continuă a personalul implicat în 
educaţia adulţilor GRUNDTVIG. Dintre acestea 54 de mobilităţi au fost aprobate în anul 
2010 şi 71 de mobilităţi au fost aprobate în anul 2011. Durata medie a cursurilor la care 

s-a participat în anul 2011 este de 7,6 zile.  
Din cele 122 mobilităţi individuale aprobate în anul 2010 şi încheiate în totalitate în anul 
2011, s-au efectuat în total, în anii 2010 şi 2011, 112 mobilităţi.  Cursurile la care s-a 

participat sunt 110 din baza de date Comenius /Grundtvig şi 2 sunt din afara acestei baze 
de date. 
Beneficiarii provin din 20 de tipuri de instituţii din care cele mai frecvente sunt: 

o Instituţii furnizoare de servicii de educaţie a adulţilor -23; 
o ONG-uri - 16; 
o Universităţi -15. 

o Licee vocaţionale/tehnologice -14; 
Cursurile la care au participat beneficiarii au abordat 32 de teme dintre care cele mai 
frecvente sunt: 

o Educaţie interculturală – 13 de cursuri; 
o Managementul proiectelor europene – 12 de cursuri; 

o Noi tehnologii, TIC – 12 de cursuri; 
o Consiliere şi orientare în carieră -10 proiecte; 
o Cetăţenie europeană şi dimensiune europeană -9 cursuri. 

Participanţii la cursurile Grundtvig au următoarele tipuri de ocupaţii: 
o Profesori în educaţia adulţilor -28 persoane; 
o Manageri de organizaţii -10 persoane; 

o Personal administrativ -8 persoane; 
o Personal din instituţii de educaţie interculturală – 2 persoane; 
o Personal care lucrează cu persoane cu nevoi speciale – 1 persoana; 

o Educatori/mediatori/facilitatori -6 persoane; 
o Consilieri în orientare în carieră – 7 persoane; 
o Manageri educaţionali -9 persoane; 

o Inspectori – 4 persoane; 
o Formatori – 22 persoane; 
o Persoane calificate să lucreze cu adulţii – 1 persoană; 

o Persoană care doreşte să se recalifice-1 persoană; 
o Altă ocupaţie -11 persoane. 

În anul 2011 s-au derulat 23 de Vizite şi schimburi pentru personalul implicat în educaţia 
adulţilor GRUNDTVIG (VISA), dintre care 10 au fost aprobate în 2010 şi 13 au fost 
aprobate în 2011.    

S-au încheiat toate cele 27 vizitele şi schimburi selectate în anul 2010. La aceste vizite au 
participat persoane care provin din următoarele 

judeţe: 

 
 
 

Tipurile de activităţi derulate în timpul vizitelor 
aprobate în exerciţiul 2010 (27 de beneficiari) sunt: 

o Job shadowing – 8 vizite; 

o Conferinţe – 11 vizite; 
o Cursuri din baza de date europeană – 4vizite; 
o Studiul aspectelor privind educaţia adulţilor -3 

vizite. 

Nr. JudeŃ 
Număr de 
participan Ńi 

1 Arges 3 

2 Bucuresti 4 

3 Cluj 2 

4 Covasna 2 

5 Dolj 5 

6 Giurgiu 1 

7 Iasi 1 

8 Maramures 1 

9 Mures 1 

10 Suceava 3 

11 Timis 4 

  27 
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o Studiere, furnizare expertiză în politici de educaţie a adulţilor- 1 vizită 

Beneficiarii de vizite şi schimburi selectaţi în anul 2010 provin  din următoarele tipuri de 
instituţii: 

o Instituţii furnizoare de servicii de educaţie a adulţilor - 4 beneficiari; 
o Licee tehnologice – 1 beneficiari; 
o Universităţi – 10 beneficiari; 

o Asociaţii non-profit – 1 beneficiar; 
o ONG-uri – 7 beneficiari; 
o Centre de consiliere în carieră – 1 beneficiar; 

o Fundaţii -1 beneficiar 
o Autorităţi publice locale -1 beneficiar; 
o Autorităţi publice naţionale – 1 beneficiar. 

La finalizarea vizitelor, beneficiarii au trimis la Agenţia Naţională rapoarte care au fost 
evaluate de experţii departamentului Grundtvig folosindu-se fişe de evaluare realizate la 
nivelul departamentului. Evaluarea rapoartelor finale a pus în evidenţă faptul că peste 

75% dintre vizitele efectuate au fost „bune” sau „foarte bune”. 

În anul 2011 s-au contractat 3 mobilităţi selectate în 2011 şi s-au finalizat 3 mobilităţi 
selectate în anul 2010, în cadrul acţiunii Asistenţi Grundtvig. Participanţii la mobilităţi 

provin din 2 asociaţii din Bucureşti şi  un ONG din Timişoara.  

În anul 2011 s-au finalizat 18 Ateliere Grundtvig aprobate în anul 2010.  

Evaluarea rapoartelor finale ale Atelierelor încheiate s-a făcut de experţi evaluatori 
independenţi folosind fişe de evaluare realizate de experţii departamentului. Toate 
Atelierele finalizate au fost apreciate de evaluatori ca „bune” şi „foarte bune”.  

Cele 18 ateliere  au fost organizate de 14 instituţii din următoarele judeţe: 

Nr.crt. JudeŃ Număr 
proiecte 
aprobate 

1. Bucureşti 4 

2. Caraş Severin 1 

3. Dolj 1 

4. Iaşi 7 

5. Vâlcea 1 

6. Timiş 1 

7. Hunedoara 2 

8. NeamŃ 1 

 
Pe durata atelierelor au fost abordate 23 de teme dintre care cele mai frecvente au fost: 

• Educaţia interculturală – în 6 ateliere; 

• Teme culturale (inclusiv patrimoniu cultural) – în  5 ateliere; 

• Educaţie artistică – în 5 ateliere; 

• Mediu şi dezvoltare durabilă – în 4 ateliere; 

• Oportunităţi de învăţare pentru persoane cu risc de marginalizare socială – în 4 

ateliere. 
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În cazul a 17 ateliere s-a comunicat în limba engleză, iar într-un atelier s-a comunicat în 

limba franceză.  
Participanţii la Ateliere provin din arii sociale şi profesionale diverse: formatori, persoane 

cu studii superioare, şomeri, bătrâni, etc. Atelierele au fost foarte bine organizate şi pe 
durata lor s-au derulat activităţi diversificate: ice-breaking, discuţii libere, jocuri de rol, 
spectacole.  

În anul 2011 au fost în curs de implementare 14 Iniţiative pentru Voluntari Seniori în 
Europa (GIVE), 5 aprobate în procesul de selecţie 2010,  4 aprobate în procesul de 
selecţie 2011 şi 5 aprobate în anul 2009 (care s-au finalizat în anul 2011). În cazul 

proiectelor aprobate în anul 2010, beneficiarii au completat şi trimis la Agenţia Naţională 
rapoarte privind progresul implementării proiectelor, iar în cazul proiectelor aprobate în 
anul 2009, au fost trimise la Agenţia Naţională rapoarte finale. Aceste rapoarte au fost 

evaluate de experţii departamentului şi s-a constatat că toate proiectele se derulează sau 
derulat conform planificărilor şi că există (pentru proiectele în curs de derulare) 
premisele ca obiectivele să fie atinse, iar în cazul proiectelor  finalizate s-a constatat că 

obiectivele au fost atinse în totalitate.  
În cazul proiectelor finalizate, au fost trimişi şi primiţi voluntari seniori după cum 
urmează: 

o 1 instituţie  beneficiară a trimis şi primit câte 2 voluntari; 
o 2 instituţii beneficiare au trimis şi primit câte 3 voluntari; 

o 1 instituţie beneficiară a trimis şi primit câte 4 voluntari. 
o 1 instituţie beneficiară a trimis şi primit câte 6 voluntari 
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Vizitele de studiu se organizează la nivel naţional sub coordonarea Agenţiei Naţionale la 

nivel european sub coordonarea  CEDEFOP. Pentru fiecare apel se defineşte un cadru de 
teme, respectându-se priorităţile convenite de Comitetul Programului de Învăţare pe Tot 
Parcursul Vieţii. Vizitele de studiu abordează teme din perspectiva: 

• educaţiei generale, 
• educaţiei şi formării profesionale, 
• a învăţării pe tot parcursul vieţii. 

Procesul de selecţie 2011 

Dintre propunerile  primite în anul 2011 de Agenţia Naţională pentru organizare de 
vizite de studiu ( propunerile au provenit, în majoritate,  de la participanţi la vizite de 
studiu care au ales în mod lăudabil, între alte forme de valorizare şi organizarea unor 
astfel de vizite). au fost selectate 8 în vedera publicării acestora în Catalogul vizitelor de 

studiu CEDEFOP. Selecţia acestor candidaturi  s-a bazat pe criterii stabilite de CEDEFOP şi 
care constau în : 

o relevanţa instituţiiloor ofertante în doomeniul educaţiei şi  formării profesionale; 

o capacitatea  instituţiei candidate de a organiza astfel de evenimente la un nivel de 
calitate ridicat; 

o tematica propusă; 

o calitatea propunerii. 
Temele vizitelor selectate, care se adresează priorităţilor în educaţie şi formare 
profesională stabilite la nivel european, sunt următoarele: 

o mobilităţi de învăţare în educaţie şi formare profesională; 
o predarea şi învăţarea limbilor străine; 
o cadrul european şi cadrul naţional al calificărilor; 

o conducere şi management în şcoli VET şi în cazul furnizorilor de formare 
profesională; 

o cooperarea între furnizorii de formare profesională, angajatori şi comuniitatea 

locală; 
o mecanisme de asigurarea a calităţii în şcoli şi centre de formare. 

În cazul vizitelor selectate, instituţiile organizatoare sunt  reprezentative pentru educaţie 
şi formare prfesională fie la nivel local, fie la nivel regional sau naţional, iar persoanele 
care au propus cursurile sunt  în majoritate directori de şcoli sau reprezentanţi ai 

partenerilor sociali. 
În anul 2011 au fost organizate două runde de selecţie pentru candidaturi de 
participare la vizite de studiu organizate în ţări participante la LLP. În cadrul acestor 

runde au fost primite  candidaturi 426 candidaturi dintre care 196 în prima rundă şi 230 
în runda a doua. Au fost selectate 111 candidaturi (68 în prima rundă şi 43 în runda a 
doua). Numărul candidaturilor depuse este cu 43 mai mare decît în anul 2010, iar 

numărul celor aprobate este  cu 6 mai mic decît în anul 2011. Rata de succes a scăţut de la 
30,54%  în anul 2010, la 26,06% în anul 2011. 
Rata mică de succes s-a datorat fondurilor insuficiente. Distribuţia geografică a 

candidaturilor a fost foarte bună; candidaturile au provenit de la candidaţi din 41 judeţe.  
Singurul judeţ din care nu s-au primit candidaturi este judeţul Mehedinţi. În tabelul 
următor este prezentată distribuţia pe judeţe a candidaturilor şi a vizitelor de studiu 

aprobate: 

VIZITE DE STUDIU 
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Nr. Crt 

 

 
Judeţ 

Nr. 

Candidaturi 

Nr. Vizite 

aprobate 

1.  Alba 10 1 
2.  Arad 8 3 
3.  Arges 17 2 
4.  Bacau 38 7 
5.  Bihor 7 2 
6.  Bistrita Nasaud 1 1 
7.  Botosani 8 3 
8.  Braila 5 1 
9.  Brasov 5 1 
10.  Bucuresti 42 12 
11.  Buzau 10 1 
12.  Calarasi 2 0 
13.  Caras Severin 2 1 
14.  Cluj 6 4 
15.  Constanta 25 4 
16.  Covasna 2 1 
17.  Dambovita 15 7 
18.  Dolj 37 11 
19.  Galati 7 1 
20.  Giurgiu 1 0 
21.  Gorj 3 0 
22.  Harghita 3 1 
23.  Hunedoara 7 5 
24.  Ialomita 1 0 
25.  Iasi 38 7 
26.  Ilfov 2 0 
27.  Maramures 12 1 
28.  Mehedinti 0 0 
29.  Mures 8 2 
30.  Neamt 4 0 
31.  Olt 6 2 
32.  Prahova 7 1 
33.  Salaj 5 3 
34.  Satu Mare 4 0 
35.  Sibiu 17 8 
36.  Suceava 17 5 
37.  Teleorman 8 3 
38.  Timis 10 3 
39.  Tulcea 1 1 
40.  Valcea 21 5 
41.  Vaslui 3 1 
42.  Vrancea 1 0 
   426 111 
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Candidaţii provin din tipuri variate de instituţii, predominante fiind liceele teoretice 

tehnologice şi vocaţionale. Instituţiile cu reprezentare semnificativă sunt: 

o Licee teoretice şi vocaţionale -51%; 

o Autoritate publică regională – 14%; 

o Autoritate publică locală- 8%; 
În instituţiile din care provin, candidaţii ocupă 17 tipuri de funcţii dintre care, cele mai 

bine reprezentate sunt : 

o Directori  de centre de formare -96 candidaturi depuse şi 26 

aprobate ; 

o Inspectori în domeniul educaţiei şi formării profesionale- 49 
candidaturi depuse şi 23 aprobate; 

o Formatori de profesori sau directori de instituţii de învăţământ -136 
candidaturi depuse şi  34 aprobate; 

o Coordonatori de departamente/arii curriculare/catedre – 60 

candidaturi depuse şi 17 aprobate; 

o Consilieri pedagogici -21 candidaturi depuse şi 3 aprobate; 

În anul 2011 s-au organizat  2 dintre vizitele selectate în anul 2010 pentru introducerea 
în catalogul de Vizite de studiu CEDEFOP şi 6 dintre cele 8 vizite aprobate în 2011.  Patru 
dintre aceste vizite au viţat educaţia generală, o vizită s-a referit la educaţia şi formare 

profesională şi trei au avut tematici care abordează ambele tipuri de educaţie. 

În anul 2011 s-au efectuat 127 vizite de studiu în ţările participante la LLP: 

o 79 vizite de studiu aprobate pentru finanţare în cadrul Apelului Naţional 

pentru Propuneri de Proiecte 2010, 

o 48 de vizite de studiu aprobate în cadrul Apelului Naţional pentru Propuneri 

de proiecte 2011. 
După încheierea vizitelor, beneficiarii au trimis la Agenţia Naţională rapoarte finale care 
au fost evaluate de experţii Agenţiei folosind fişe de evaluare realizate în cadrul 

departamentului. În urma procesului de evaluare s-a constatat că toate vizitele efectuate 
pe parcursul anului 2011 şi-au atins obiectivele şi sunt realizate condiţiile să se obţină 
rezultate pe termen lung atât la nivel personal cât şi la nivel instituţional. 

Referitor la vizitele aprobate în cadrul Apelului 2010  şi încheiate în 2011 se pot afirma 
următoarele: 

• Au fost aprobate 120 de vizite de studiu şi s-au efectuat  117 . 

• Beneficiarii de vizite de studiu provin  din următoarele tipuri de instituţii: 

• Autoritate publică naţională; 

• Autoritate publică regională; 

• ONG; 

• Asociaţie non profit; 

• Casa Corpului Didactic; 

• Inspectorat Şcolar; 

• Liceu teoretic; 

• Liceu vocaţional/tehnologic; 

• Şcoală generală; 

• Grădiniţă; 

• Fundaţie; 

• Asociaţie a profesorilor; 

• Universitate. 
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• Beneficiarii au provenit din 27 de judeţe aşa cum se poate vedea în 

tabelul următor: 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Nr.crt. Judeţul 

Număr  
beneficiari 

1 Arad 2 
2 Arges 3 
3 Bacau 11 
4 Bihor 3 
5 Bistrita Nasaud 2 
6 Botosani 4 
7 Braila 2 
8 Brasov 8 
9 Bucuresti 26 

10 Buzau 10 
11 Caras Severin 1 
12 Constanta 2 
13 Dambovita 5 
14 Dolj 7 
15 Galati 2 
16 Harghita 4 
17 Hunedoara 3 
18 Ialomita 1 
19 Iasi 4 
20 Ilfov 2 
21 Salaj 1 
22 Sibiu 5 
23 Suceava 2 
24 Timis 1 
25 Tulcea 1 
26 Valcea 3 
27 Vaslui 2 

  117 
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În anul 2011 s-au efectuat vizite pregătitoare finanţate în cadrul: 
o Apelului Naţional pentru Vizite pregătitoare 2010 –vizite efectuate în perioada 

01.01.2011-30.04.2011; 

o Apelului Naţional pentru Vizite pregătitoare 2011 –candidaturi depuse în 
perioada 01.05.2011-31.12.2011.  Vizitele finanţate în cadrul Apelului Naţional 
2011  se pot derula pana la 30.04.2012. 

Procesul de selecţie 2011 

Conform Apelului Naţional pentru Vizite pregătitoare 2011, candidaturile pentru acest tip 
de acţiune trebuiau depuse: 

o cu cel puţin 6 săptămâni înainte de începerea vizitei, dar nu mai târziu de 
31.12.2011 - pentru Vizite Pregătitoare propriu-zise; 

o la data limită precizată pe site-ul agenţiei - pentru participarea la Seminare 
de contact. 

În anul 2011 s-au primit 351 candidaturi dintre care 261 solicitau finanţare pentru 

participare la vizite pregătitoare şi 90 pentru participare la Seminare de contact. Dintre 
acestea 118 candidaturi au fost declarate ineligibile. Din cele 233 candidaturi eligibile, au 
solicitat finanţare pentru participare la vizite  pregătitoare 158, iar la seminare de contact 

75. Au fost aprobate pentru finanţare 65 participări la vizite pregătitoare şi 27 participări 
la seminare de contact. Numărul redus de participări la seminare de contact s-a datorat în 
mare măsură ofertei reduse (numărului mic de seminare de contact organizate în anul 

2011 de Agenţiile Naţionale).  Din cele 75 candidaturi pentru seminare de contact 
eligibile , 34 au obţinut punctaje egale sau mai mari de 60, dar datorită numărului redus 
de locuri pentru participarea la seminare, au putut fi aprobate doar 27. Rata de succes în 

cazul solicitărilor de participare la seminare de contact a fost de 36%, iar în cazul 
vizitelor pregătitoare a fost de 41,14%.  
Candidaturile aprobate aveau drept scop pregătirea unor proiecte în cadrul următoarelor 

programe sectoriale: 

• 27 pentru participare la seminare de contact: 

o 11 pentru proiecte  Comenius; 
o 11 pentru proiecte  Leonardo da Vinci; 

o 5 pentru proiecte  Grundtvig. 

• 65 pentru participare la Vizite pregătitoare: 

o 48 pentru proiecte Comenius: 
o 2 pentru proiecte Erasmus; 

o 7 pentru proiecte Leonardo da Vinci; 
o 8 pentru proiecte  Grundtvig. 

În continuare este prezentată o situaţie centralizatoare a procesului de selecţie pentru 
vizite pregătitoare în anul 2011. 

VIZITE PREGĂTITOARE 
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Seminar de Contact Vizită pregătitoare 

Comenius Erasmus Leonardi da Vinci Grundtvig Comenius Erasmus Leonardi da Vinci Grundtvig Judet 

Apr. Resp. Inelig. Apr. Resp. Inelig. Apr. Resp. Inelig. Apr. Resp. Inelig. Apr. Resp. Inelig. Apr. Resp. Inelig. Apr. Resp. Inelig. Apr. Resp. Inelig. 

Total 
candi

d. 
Sem. 

Total 
candi

d. 
Vizite 

Total 
candi

d. 

Total 
aproba

te 

Procent 
aprobate din 
total candid. 

Alba 1 1               1 1   1 3 2                 1 4 7 11 3 27,3% 

Arad   1 1       1             1 1           1       3 3 6 1 16,7% 

Arges 1 2         1     1       1 2                   5 3 8 3 37,5% 

Bacau   3           1 2       3 6 1           1 1   1 6 13 19 4 21,1% 

Bihor             1           1 3 2           2   1   1 9 10 2 20,0% 
Bistrita-
Nasaud                                     1           0 1 1 1 100,0% 

Botosani                         2 2 5               4   0 13 13 2 15,4% 

Braila   1                 1 1 1   1             1 1   3 4 7 2 28,6% 

Brasov                             3                 2 0 5 5 0 0,0% 

Bucuresti 1 6         3         1 5 4 7 1     3 1 2 1     11 24 35 14 40,0% 

Buzau               1         2 4 1                   1 7 8 2 25,0% 

Calarasi                             2                   0 2 2 0 0,0% 
Caras-
Severin               1             1                   1 1 2 0 0,0% 

Cluj 1           1           4 1 3         1   1   1 2 11 13 7 53,8% 

Constanta                         2 5 4                   0 11 11 2 18,2% 

Covasna                                                 0 0 0 0   

Dambovita 1 3                     2 4 4                   4 10 14 3 21,4% 

Dolj 1 2                     2 9   1       1       2 3 15 18 4 22,2% 

Galati   1                 1   1 1 2                   2 4 6 1 16,7% 

Giurgiu                                                 0 0 0 0   

Gorj                 3       1 3 2             1     3 7 10 2 20,0% 

Harghita                         1 2 1                   0 4 4 1 25,0% 

Hunedoara   1           1     1   2 3 2                 1 3 8 11 2 18,2% 

Ialomita   1                         2       1           1 3 4 1 25,0% 

Iasi   1 1         1 1 1     1 2 4       1 1       2 5 11 16 3 18,8% 

Ilfov                           1 1                   0 2 2 0 0,0% 

Maramures                     1   1 2 1         1   1     1 6 7 2 28,6% 

Mehedinti                         1   2         2         0 5 5 1 20,0% 

Mures                 2       1             1 1       2 3 5 1 20,0% 

Neamt   1 1         1             3                 1 3 4 7 0 0,0% 

Olt 1           1           2                       2 2 4 4 100,0% 

Prahova     1         1         2 2 3         1 1       5 2 7 3 42,9% 

Salaj 1 1           2         1   1         1         0 2 2 0 0,0% 
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Seminar de Contact Vizită pregătitoare 

Comenius Erasmus Leonardi da Vinci Grundtvig Comenius Erasmus Leonardi da Vinci Grundtvig Judet 

Apr. Resp. Inelig. Apr. Resp. Inelig. Apr. Resp. Inelig. Apr. Resp. Inelig. Apr. Resp. Inelig. Apr. Resp. Inelig. Apr. Resp. Inelig. Apr. Resp. Inelig. 

Total 
candi

d. 
Sem. 

Total 
candi

d. 
Vizite 

Total 
candi

d. 

Total 
aproba

te 

Procent 
aprobate din 
total candid. 

Satu Mare   2         1 2   1 1 1   4 3       1 1   1   1 2 5 7 4 57,1% 

Sibiu               1         1   2                   1 14 15 5 33,3% 

Suceava                         2 3 3         1         2 9 11 2 18,2% 

Teleorman                           1 2                   4 3 7 2 28,6% 

Timis                   1       1 1                   8 11 19 4 21,1% 

Tulcea     1         1         2 2 3         1 1       1 3 4 1 25,0% 

Valcea 1 1           2         1   1         1         0 9 9 2 22,2% 

Vaslui   2         1 2   1 1 1   4 3       1 1   1   1 0 3 3 0 0,0% 

Vrancea               1         1   2                   1 2 3 1 33,3% 

Total 11 29 4 0 0 0 11 13 8 5 6 3 48 73 82 2 0 0 7 13 9 8 7 12 90 261 351 92  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

DistribuŃia pe judeŃe a  numarului de candidaturi pentru Vizite pregătitoare 
şi seminare de contact 

Bihor; 10; 3%
Bistrita-Nasaud; 1; 0%

Galati; 6; 2%

Giurgiu; 0; 0%

Gorj; 10; 3%

Harghita; 4; 1%

Hunedoara; 11; 3%

Ialomita; 4; 1%

Iasi; 16; 5%

Ilfov; 2; 1%

Maramures; 7; 2%

Mehedinti; 5; 1%

Mures; 5; 1%

Neamt; 7; 2%

Olt; 4; 1%

Prahova; 7; 2%

Salaj; 2; 1%

Satu Mare; 7; 2%

Suceava; 11; 3%

Teleorman; 7; 2%

Timis; 19; 5%

Tulcea; 4; 1%

Valcea; 9; 3%

Vaslui; 3; 1%

Vrancea; 3; 1%

Constanta; 11; 3%

Covasna; 0; 0%

Dambovita; 14; 4%

Cluj; 13; 4%

Calarasi; 2; 1%

Caras-Severin; 2; 1%

Buzau; 8; 2%

Sibiu; 15; 4%

Alba; 11; 3%

Arad; 6; 2%

Arges; 8; 2%

Bacau; 19; 5%

Botosani; 13; 4%

Braila; 7; 2%

Brasov; 5; 1%

Dolj; 18; 5%

Bucuresti; 35; 10%
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DistribuŃia pe Ńări gazdă a candidaturilor aprobate pentru Vizite pregătitoare 2011 
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Pe parcursul anului 2011 s-au efectuat 96 vizite pregătitoare dintre care 43 au fost  

selectate în procesul de selecţie corespunzător anului 2010 şi 53 au fost selectate în anul 
2011. 
Referitor la rezultatele vizitelor pregătitoare selectate în anul 2010 s-a constatat că: 

• 67% dintre participanţii la vizite pregătitoare pentru iniţierea de proiecte 

Comenius, au depus candidaturi de proiecte de parteneriat în februarie 2011 
şi o treime dintre acestea au fost aprobate..  

• în cazul programului Grundtvig 74% dintre participanţii la vizite 

pregătitoare au depus candidaturi de proiecte în februarie 2011 şi jumătate 

au fost aprobate..  

• În cazul programului Leonardo da Vinci, 83% dintre participanţii la vizite 

pregătitoare finanţate în anul 2010 au depus candidaturi de proiecte în 
februarie 2011 şi dintre acestea aau primiit aprobare pentru finanţare o 

treime.  
 
 

 
. 
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Capitolul V. Evenimente organizate de Agenţia Naţională 

 

ConferinŃa de valorizare 
 

 
Cel mai important eveniment 
organizat de Agenţia 
Naţională în anul 2011 a fost 

Conferinţa Naţională de Valorizare a proiectelor derulate cu finanţare LLP şi TiA. 
Conferinţa, având titlul „Verde, Voluntariat, Valorizare”, s-a derulat în Bucureşti, în data 
de 18 noiembrie, într-un spaţiu neconvenţional, The Ark şi s-a concentrat pe: 

• Verde- pentru proiectele care au 
avut un impact asupra mediului şi 
pentru necesitatea de a fi cât mai 
„eco”,  

• Voluntariat- pentru că acesta a 
stat la baza tuturor proiectelor şi 
pentru că fără voluntari nu ar fi 
existat proiectele, 

• Valorizare- pentru rezultatele 
impresionante ale proiectelor 
derulate, care merită să fie aduse 
în atenţia publicului.  

La această conferinţă au fost prezente 143 
persoane (reprezentanţi ai ONG-urilor, 

coordonatori de proiecte, cadre didactice, elevi-beneficiari de proiecte LLP şi/sau Tia sau 
în căutare de informatii). Agenţia Naţională a finanţat participarea la conferinţă pentru 51 
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de persoane, care au fost selectate pe baza evaluării a 226 de candidaturi depuse de cei 
interesaţi. 
Programul a fost variat şi astfel structurat  încât să aducă în atenţia participanţilor, într-
un mod non-formal, poveştile de succes ale proiectelor şi să faciliteze implicarea activă a 
participanţilor în diferite tipuri de activităţi.   
 

În prima parte a zilei, după cuvântul de deschidere, au urmat 3 prezentări ale: 
• Cristinei Rigman, preşedintă a Federatiei VOLUM, fed  eraţie a organizaţiilor 

care sprijină dezvoltarea voluntariatului în România. Aceasta s-a referit la: 
o o scurtă istorie a federatiei înfiinţată în anul 2010, ca o initiativă a 

asociaţiei  ProVobis cu scopul de a: 
� reprezenta interesele organizaţiilor 

din Romania care lucrează cu 
voluntari şi sprijină dezvoltarea 
voluntariatului în dialogul cu 
autorităţile statului, în vederea 
dezvoltării sustenabile a 
voluntariatului în Romania; 

� realiza un mediu favorabil pentru 
dezvoltarea voluntariatului în 
România; 

� dezvolta capacitatea organizaţiilor 
care lucrează cu voluntari şi sprijină 
voluntariatul; 

� creşte gradul de conştientizare a 
valorii voluntariatului pentru 
societate şi individ şi a determina 
recunoaşterea contribuţiei 
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voluntariatului la dezvoltarea societăţii;  
o un studiu despre situaţia voluntariatului în România care, deşi mult în 

urma tendinţelor europene, a cunoscut o creştere în ultimii ani, fiind 
caracterizat de: 

� puncte tari - majoritatea voluntarilor este dată de tineri,  
� arii de îmbunătăţire - nu există o strategie naţionala în ceea ce 

priveşte voluntariatul, nu există structuri şi federaţii ale 
organizaţiilor, care să le facă vocea auzită.  

o activităţile realizate în cadrul 
Anului European al 
Voluntariatului 2011 (AEV), - 
realizarea Codului etic al 
activităţilor de voluntariat,  
demersuri pentru 
recunoaşterea competenţelor 
voluntarilor.  

• Anei Maria Hâncu, coordinator de 
comunicare în cadrul proiectului Let’s 
do it România, a cărei intervenţie a 
conţinut: 

o filmul de prezentare al 
campaniei Let’s do it Romania 
2010,  

o prezentarea acţiunii din anul 
2011, sprijinită de Ministerul 
Educatiei, Ministerul Mediului, 
companii de salubritate, la care 
au participat peste 300 000 de 
voluntari, majoritatea copii, iar 
campania media a dus la 
apariţia a peste 600 de pagini 
în publicaţiile naţionale.  

o prezentarea planurilor de 
acţiune pentru anul 2012 
când se doreste şi o 
campanie de conştientizare, 
nu doar o acţiune de 
ecologizare.  

• Cristinei Bobârnac, de la Asociaţia 
REPER 21, care a informat audienţa 
cu privire la proiectul Societal, 
proiect cofinanţat din Fondul Social 
European prin Programul 
Operational Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013, 
Domeniul major de interventie 3.3: 
„Dezvoltarea parteneriatelor şi 
încurajarea iniţiativelor pentru 
partenerii sociali şi societatea civilă”. 
Proiectul este implementat în 
parteneriat cu ANPCDEFP şi CRIES 
Timişoara, având ca scop 
„Dezvoltarea de competenţe şi 
instrumente pentru adoptarea 
responsabilitatii sociale si de mediu in cadrul organizatiilor societatii civile”. 
Pornind de la ideea că responsabilitatea socială reprezintă un mod de 
management, s-a discutat despre importanţa întrepătrunderii domeniilor social, 
cultural, ecologic, economic etc. în cadrul organizaţiilor.  
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• CHIC AND ETHIC – PATRENERIAT GRUNDTVIG 
• DEVELOP SOLIDARITY – TIA  ACłIUNEA 2 
• EUROPEAN SEMINAR IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT-  

PROGRAM INTENSIV ERASMUS 
• EXTREME GREEN - TIA, ACłIUNEA 1.2 
• GO GREEN, GO CLEAN, ACT NOW! - PARTENERIAT ŞCOLAR 

MULTILATERAL COMENIUS 
• LET'S LEARN HOW TO BUILD A GREEN FUTURE TOGETHER – 

TIA ACłIUNEA 1.1 
• MOBIPLAN – MOBILITATE PENTRU O PLANIFICARE MAI 

BUNĂ- MOBILITĂłI LEONARDO DA VINCI 
• SECOND CHANCE - DUTCH AND ROMANIAN SENIOR 

VOLUNTEERS EXCHANGE EXPERIENCES- PROIECT PENTRU 
VOLUNTARI SENIORI GRUNDTVIG 

• SEVERS –TIA – ORGANIZAłII SUPORT PENTRU EVS 
• TOWARDS A GREENER FUTURE - PARTENERIAT ŞCOLAR 

MULTILATERAL COMENIUS 
• VOLARE – VOLUNTARI ACTIVI ÎN ROMÂNIA ŞI ÎN EUROPA –

TIA SRUCTURI SUPORT PENTRU EVS 
• VOLUNTAR LA MINE ACASĂ – TIA ACłIUNEA 1.2 

Prezentările au fost urmate 
de o parte cât se poate de 
dinamică - Galeria 
proiectelor vii.  În vederea 
participării la Galerie, 
proiectele propuse de 
experţii de proiect au fost 
selectate în cadrul unui 
atelier prin metoda 
Pălăriilor gânditoare. În 
urma negocierilor s-a 
hotărât ca galeria să fie 
populată de proiectele 
selectate de  echipa cu 
pălărie roşie –pălăria 
emoţiei şi sentimentelor.   

 
Proiectele selectate sunt următoarele: 
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12 reprezentanţi ai instituţiilor care au avut proiecte selectate pentru Gala proiectelor vii, 
au prezentat celor interesaţi caracteristicile principale ale proiectelor, produsele şi 
rezultatele lor şi  au răspuns la întrebări. 
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Unul dintre cele mai interesante momente ale conferintei l-a reprezentat demonstraţia de 
tehnici si metode de educaţie nonformală. Pe ateliere de lucru repartizate în întreaga 
clădire, persoanele resursă din asociaţii active în domeniul nonformalului au iniţiat 
participanţii cu metode folosite în proiectele lor. Atelierele organizate au fost 
următoarele: 

• Atelierul de Photovoice  care fost sustinut de reprezentantii asociatiei Euroarte. In 
cadrul acestuia a fost prezentată o expozitie de fotografii realizate în cadrul 

proiectului Tineret 
in Actiune "This is 
my voice" de către 
tineri cu dizabilitati 
auditive şi de 
vorbire. Fiecare 
participant la atelier 
a ales o fotografie, a 
analizat-o şi i-a 
ataşat un mesaj care 
reflectă viziunea sa 
asupra imaginii. 
Acesta a fost un 
mod prin care 
participanţii au 
discutat despre 
metoda Photovoice 
– metodă prin care 
fotografiile poartă 
mesaje. Iar pentru 
ca fiecare fotografie 
să fie inţeleasă aşa 
cum a gândit-o cel 

care a realizat-o, aceasta e însoţită de câteva cuvinte care explică ideea din spatele 
imaginii, aşa cum a văzut-o cel care a surprins-o.  

• Atelierul de Teatru forum a fost sustinut de Iuliana Dinu – Fundatia Chance for 

Life. Piesa a pus în scenă o situaţie des întâlnită în stradă – cerşetoria copiilor de 

etnie romă.  Participanţii au intrat în rolurile pe care le aveau, pentru ca după aceea 
publicul să propună diferite metode prin care să transforme finalul piesei în unul 
pozitiv. In acest fel a fost explicată şi metoda teatru forum – metodă prin care 

spectatorii devin actori şi se implică activ pentru a rezolva o situaţie prezentată în 
prima reprezentare a piesei. 
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• Atelierul de Teatru de 
umbre, sustinut de 
reprezentanţii Asociaţiei 
AIDA, a povocat creativitatea 
participanţilor. Două echipe 
au fabricat şi prezentat 
fiecare câte o poveste. 
Poveştile au fost prezentate 
prin umbre ale personajelor 
implicate în acţiune. Metoda 
în sine este extrem de 
captivantă, dezvoltă 
imaginaţia, spiritul de echipă, 
de cooperare.  

• Bogdan Nechifor - Teatrul 

Fără Frontiere - a sustinut 
atelierul de Teatru de 
improvizaţie. Improvizaţia 
ajută participanţii să-şi dezvolte spontaneitatea, imaginaţia, intuiţia şi flexibilitatea, 
să gândească pozitiv, să capete încredere în ei înşişi şi să-şi consolideze relaţiile cu 

cei din jur. Toate acestea se petrec într-un mediu distractiv, lipsit de concurenţă, în 
care fiecare îşi poate explora latura artistică. Aşa s-a întâmplat şi în cadrul 
atelierului, prin exerciţii specifice teatrului de improvizaţie. 

 

• Metoda Sports Theatre (Teatru Sport) a fost prezentată de Diana Moga, de la 

Asociaţia ASCU din Cluj Napoca. Scopul acestei metode este de a facilita 

creativitatea şi spontaneitatea, pentru ca participanţii sunt puşi în situaţia de a 
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integra diferite informaţii sau fraze noi în cadrul activităţii sau scenariului lor. 

 

• Atelierul de animaţie socio-educativă a fost susţinut de Alisia Damian, 

reprezentând asociaţia Creativ.  Animaţia socio-educativă este un instrument de 
relaţionare cu publicul prin activităţi de tip social, cultural, sportiv, fizic. Metoda cea 
mai des folosită este jocul educativ. Animaţia socio-educativă are un caracter 

educativ şi inovator, lucru pe care l-au descoperit şi participanţii la atelier, prin 
diferite jocuri şi exerciţii.  

• Hand made eco dolls - atelier susţinut de Sânziana Rasca de la Organizaţia 
Naţională Cercetaşii României - Suceava, a reprezentat o ocazie pentru participanţi 

să creeze diferite păpuşsi din materiale reciclate, cum ar fi: fire de mohair, lână, 
sârmă, hârtie, nasturi etc., fiecare personalizând creaţia proprie în funcţie de 

imaginaţie. 
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Conferinţa s-a încheiat cu partea cea mai interesanta a evenimentului, Cafeneaua 
publica, avand ca tema aspecte legate de Valorizare.  

Când mergem într-o cafenea, suntem relaxaţi şi purtăm discuţii într-un cadru informal. 
Aşa a pornit ideea ultimei activităţi pe ordinea de zi a conferinţei Verde, Voluntariat, 

Valorizare. Participanţii au luat loc la mesele pregătite de organizatori, unde existau câte 
2 membri ai ANPCDEFP, pregătiţi să fie moderatorii şi raportorii discuţiilor pe tema 
fiecarei mese.  

 

 

 

 

 

 

Moderatorii au aşteptat participanţii cu ceai şi cafea, întocmai ca la o cafenea adevarată. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relaţia cu 
stakeholders şi 
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voluntariat 
 

Multiplicarea 

Sustenabilitatea 
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Transferul 
rezultatelor 
proiectelor 

Valorizare in 
Voluntariat 
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Pentru cei interesaţi de ceea ce se întâmplă la conferinţă, dar care nu au putut să  

participe, au fost trimise informaţii şi imagini în timp real.  De acest lucru s-a ocupat: 

 
Întregul eveniment poate fi foarte bine rezumat in cuvintele Gabrielei Onul, o reprezentantă a 
beneficiarilor şi voluntar  pentru organizarea conferinţei:   
"A fost o zi plină, o zi în care am văzut oameni neîncrezători prinzând curaj, oameni timizi 
implicându-se, oameni simpli care au reuşit să simtă o schimbare, să îşi dorească să provoace 
o schimbare în organizaţiile şi instituţiile pe care le-au reprezentat. S-au creat noi 
parteneriate, prietenii, au apărut noi idei de proiecte, s-a realizat un schimb extraordinar de 
bune practici şi a încoltit dorinţa că "Vrem mai mult!" 

...şi putem mai mult! 

Eu – Ioana Mera, am fost facebooker-ita evenimentului si m-am ocupat 

cu a ține “publicul” nostru la curent cu ce se întâmplă 

 

Am urmărit toate activitățile desfășurate, am făcut numeroase poze și le-am postat pe 

pagina de facebook a evenimentului. Intreaga zi dedicată celor 3 “V”-uri și-a găsit calea 

pe media, mai exact pe facebook, prin poze și statusuri postate pentru a ține la curent 

țoti “fanii”. 
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Gala LSRS 2011 

Gala Ligii Studenţilor Români din Străinătate (LSRS) reprezintă evenimentul anual 
destinat tinerilor români care studiază sau au studiat peste hotare, organizat de ei, pentru 

ei, prin ei!  Studenţii şi absolvenţii români din străinătate şi tinerii interesaţi să-şi 
continue studiile la universităţi de top ale lumii s-au întâlnit cu ocazia Galei Ligii 
Studenţilor Români din Străinătate (LSRS), pe data de 6 ianuarie 2011, La Palatul 

Parlamentului în Bucureşti.  
Cu ocazia Galei LSRS, 11 tineri români excepŃionali care studiază la universităŃi 
internaŃionale de prestigiu au fost premiaŃi în aplauzele a peste 800 sute de studenŃi şi 

absolvenŃi români de peste hotare, personalităŃi ale societaŃii româneşti şi reprezentanŃi 

ai presei. 

Au fost oferite 7 premii şi 4 menŃiuni, după cum urmează:  

• Marele Premiu a fost decernat Cristinei Ghenoiu (Cornell University, NY, SUA), 
candidată la doctorat în biologie celulară şi cromozomială, biologie moleculară, 
genetică şi biochimie şi care a publicat recent un studiu în revista ştiinŃifică de 
renume internaŃional, Science.  

• Premiul Studentul Român din Europa - nivel licenŃă, a fost oferit Alexandrei Dobra, 
(University of York, Marea Britanie), iar  

• Pentru nivel postuniversitar au fost oferite două premii, datorită rezultatelor 
exceptionale atat ale Cosminei Dorobanţu, de la Departamentul de Economie al 
UniversităŃii Oxford, Marea Britanie, cât şi ale lui Radu Beleca de la Brunel 
University, Centre for Electronic Systems Research, Marea Britanie.  

• Pentru continentul american, la nivel de licenŃă, a fost premiată Patricia Florescu, de 
la Universitatea Harvard, USA, unde studiază matematici aplicate, în timp ce 
Ruxandra Paul, absolventă de masterat în politici comparative şi candidată la 
doctorat tot la Harvard a obŃinut premiul pentru nivel postuniversitar.  

• Premiul Studentul Erasmus al Anului 2010 a fost acordat de AgenŃia NaŃională, 
Valeriei Popa pentru rezultatele deosebite obŃinute la Facultatea de Economie a 
UniversităŃii Paris 1 Pantheon-Sorbonne, în timpul mobilităŃii de studiu Erasmus.  
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• Cele patru menŃiuni au fost câstigate de: Victor Adrian Prisacariu (Oxford, Marea 
Britanie), Mihai Copăceanu (King’s College London, Marea Britanie), Cristiana 
Grigore (Vanderbilt University, SUA) şi Mihai Cucuringu (Princeton, SUA).  

 

Valeria Popa, studenta Erasmus a anului, a declarat:  

 
 

Pentru mine, visul de a ajunge în FraŃa a apărut din clasa 

a II-a, când am început să studiez limba franceză cu o 

doamnă profesoară care avea cel mai curat accent 

franŃuzesc pe care l-am auzit vreodată. De atunci, 

interesul pentru spaŃiul francofon s-a transformat într-o 

pasiune care, prin muncă și ambiŃie, m-a ajutat să obŃin o 

bursă Erasmus de un an, la Universitatea Paris 1 

Panthéon-Sorbonne.  

Această realizare a fost una dublă: atât pe plan 

profesional, ajutându-mă să fac primii pași în carieră, cât 
și pe plan personal, deoarece mi-am făcut mulŃi prieteni 

francezi cărora le-am schimbat părerea despre România. 

Ca studentă la Sorbona, am devenit membru al asociaŃiei 

CEIS și am participat la conferinŃa PMUN (Paris Model 

United Nations), cu tema biodiversităŃii. De asemenea, am 

lucrat la un proiect în care am organizat intâlniri 
informale între studenŃi și managerii unor companii 

multinaŃionale cu sediul în FranŃa.  

Cred că, așa cum spunea și Anatole France, "pentru a 

realiza lucruri mari trebuie să și visăm, nu numai să 

facem; trebuie să și credem, nu numai să plănuim." 
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ERASMUS – Open Doors Day 
 

 
 
În data de 15 aprilie 2011 a avut loc  la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti 
„Ziua porţilor deschise Erasmus”, eveniment organizat de Agenţia Naţională în colaborare 
cu instituţia gazdă. La eveniment au participat  peste 100 de reprezentanti ai 
universităţilor din România, studenţi şi reprezentanţi ai asociaţiilor 
studenţeşti. Programul zilei a fost variat şi a cuprins: 

o Prezentări de “poveşti de succes” din mobilităţi ale studenţilor şi 
cadrelor didactice: 

� dr. Tudor Petreuş, şef lucrări la Universitatea de 
Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa” din Iaşi, care a 
efectuat o mobilitate de predare, în perioada 7-
21.04.2010, la Universite Victor Segalen Bordeaux 2. 
În perioada mobilităţii a susţinut următoarele 
cursuri: 

• L'interface tissu - biomateriaux; un point de 
vue cellulaire et moleculaire 

• Methodes standardisees pour evaluer la 
biocompatibilite des biomateriaux 

� Elena Parasca, nominalizată la Premiul “Studentul 
Erasmus al Anului 2010”, care în calitate de studentă 
la Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr. T. 
Popa” din Iaşi a efectuat o mobilitate de studiu de 
zece luni, în anul universitar 2009-2010, la 
Universitatea Poitiers, Franţa  

� Dr. Diana Enescu, şef lucrări la Universitatea 
“Valahia” din Târgovişte, Facultatea de Inginerie 
Electrică, care a efectuat o mobilitate de predare de 
o săptămână, în anul universitar 2009-2010, la 
Colegiul Universitar de Inginerie din Copenhaga 
(IHK), Danemarca. În cadrul acestei mobilităţi a 
susţinut 5 ore de curs cu tema „Transfer de energie 
şi masă”. 

� Olivia Mihalache, studentă la Universitatea Ecologică 
Bucureşti, care a efectuat o mobilitate de plasament 
în Spania; 

� Dana Cristiana Teodorescu, studentă la 
Universitatea Româno-Americană din Bucureşti, care a efectuat 
o mobilitate de plasament în perioada iunie – septembrie 2010 
la PALM FM (Radio Local), Torquay, Devon, UK . În calitate de 
stagiar intern, studenta a efectuat următoarele tipuri de 
activităţi:  

• Montaj audio Friday Films & Monday DVD Releases 
(audio attachment); 

• Reclama Erasmus Plasamente (audio attachment); 
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• Participarea la nenumarate evenimente locale marca 
Palm FM. 

� Dr. Mihaela Cărăuşan, lector universitaar la SNSPA Bucureşti, 
care a efectuat o mobilitate în perioada  16-22 septembrie 2010 
la Sakarya University, Turcia. 

� Mădălina Ticu, studentă la Universitatea “Constantin 
Brâncoveanu” din Piteşti, Facultatea de Comunicare şi Relaţii 
Publice, care a efectuat o mobilitate de studiu la Universidade 
Fernando Pessoa, Portugalia. Prezentarea studentei se termină 
cu: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
o Filme realizate de studenţi; 
o Prezentare a Reţelei Erasmus Student Network efectuată de Nicoleta Popa, 

reprezentant naţional al ESN România. Prezentarea a cuprins următoarele 
informaţii: 

� ESN este o asociaţie interdisciplinară de studenţi, activă la nivel 
european, înfiinţată în1989 

� Membrii ESN (aprox. 12.000) desfăşoară activităţi pe bază de 
voluntariat 

� ESN este activă în peste 360 de instuţii de învăţământ superior 
din 35 de ţări din Europa 

� Obiectivele ESN sunt: 
o Promovarea programelor europene educaţionale, în 

special ERASMUS; 
o Sprijinirea participării tinerilor în schimburi de 

experienţă; 
o Îmbunătăţirea integrării sociale şi culturale a 

studenţilor internaţionali pe durata mobilităţii lor. 
� În România funcţionează următoarele filiale ale ESN: ESN ASE, 

ESN Braşov, ESN Cluj-Napoca, ESN Iaşi, ESN UniBuc, MedESN 
Cluj-Napoca. 

o Prezentare a Ligii Studenţilor Români în Străinătate; 
o Premierea câştigătorilor concursului de fotografie „Am fost Erasmus în...”. Din cele 

peste 100 de fotografii trimise au fost premiate 5 fotografii. 
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Locul 1  Alina Sonea, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” Bucureşti 
Erasmus în Liechtenstein 

 
 

Locul 2 Ioana Iordan Universitatea Politehnica din Timişoara 
Erasmus la Palermo 
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o Expoziţie de afişe realizate de Studenţii Universităţii Naţionale de Arte din 

Bucureşti, avînd ca temă voluntariatul; 
o Momente muzicale susţinute de 

studentii Universitatii Nationale de 
Muzică (Mădălina Petre – chitară, Elida 
Târţăpan – flaut, Alexandru Mihalache- 
chitară) şi de grupul compus din Mihai 
Ritivoiu – pian, Alexandru Mălaimare – 
vioara, Ella Bokor – violoncel; 

 
o Discuţie informală pe tema 

Performanţei cu Marius Manole - 
Ambasador al Anului European al 
Voluntariatului, actor la Teatrul 
National din Bucuresti si unul dintre cei 
mai buni actori ai scenei romanesti din 
acest moment. Marius Manole crede ca 
"nu e usor de atins performanta si ca nu 

este foarte usor nici sa definesti exact 

notiunea de performanta", dar ca ea "nu 

se poate atinge decat intr-o echipa care 

sa te sustina si pe care sa te poti baza". 

Locul 3 Mioara Georgiana Bugari, Universitatea Politehnică din Timişoara 
Erasmus la Brest, 2010-2011 – Excursie Erasmus la Cote de  Granit Rose 
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"Este un privilegiu pentru studenti si pentru tineri, in general, sa aiba acces la un 

numar atat de mare de oferte de educatie si de formare, dar cel mai important este 

sa poti face ceva de calitate, la tine acasa", a mai spus el. 
 
 
 
 
 

 
 

Laura A Popa, masterand al University of 
Nottingham – studenta Erasmus cu numărul 
2.000.000 a declarat: 
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Premiile European Language Label 2010 
 

Lansat oficial in 1999, cu scopul de a promova inovarea şi creativitatea în domeniul 
predării şi învăţării limbilor străine - ca urmare a succesului repurtat cu un an înainte de 
proiectul pilot, Certificatul European Language Label recompensează dezvoltarea 
metodologiilor, tehnicilor şi instrumentelor noi de predare a limbilor străine, susţine 
diseminarea informaţiilor privind existenţa acestora şi promovează bunele practici în 
acest domeniu. 
Premiul se adresează tuturor tipurilor de initiative în educaţie şi formare, indiferent de 
vârstă sau de metodele utilizate. Astfel, prin sprijinirea proiectelor inovatoare la nivel 
local şi naţional, Certificatul European al Limbilor are drept scop ridicarea standardelor 
legate de multilingvism în toată Europa. Premiul se acordă anual, procedura de decernare 
fiind administrată de statele membre, care decid asupra criteriilor şi asupra procedurii 
detaliate de selecţie.  Premiile European Language Label sunt mărturia faptului că: 

o multilingvismul se află în centrul valorilor europene,  
o imensul capital cultural european, de o diversitate unică, pe care îl formează cei 

peste 500 de milioane de locuitori, care vorbesc 23 de limbi oficiale şi aproximativ 
60 de limbi ale comunităţilor de imigranţi merita păstrat, protejat si sprijinit. 

În Romania, Certificatul European al Limbilor se acordă din anul 2002, pe parcursul 
acestei perioade fiind premiate peste 70 de proiecte lingvistice.  
Ceremonia European Language Label 2010 a avut loc la sediul ANPCDEFP în data de 4 
martie 2011 şi s-a bucurat de prezenţa dlui Leonard Orban, Comisar European pentru 
Multilingvism în perioada 2007-2010, a dnei Iulia Deutsch, şef-adjunct al Reprezentanţei 
Comisiei Europene, coordonator al echipei informare-comunicare şi a dlui Augustin 
Mihalache, consilier pentru afaceri europene la Ministerul Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In discursul sau, domnul Leonard Orban s-a 
referit la necesitatea ca tinerii români să-şi 
exploateze calitaţile native de a învăţa cu 
uşurintă limbi straine si sa utilizeze aceste 
abilitati in scopul dezvoltarii unor competente 
de comunicare in alte limbi, in afara limbii 
engleze: 
 
Dna Iulia Deutsch a menţionat calitatea, 
vorbind despre campania "Europa, casa 
noastra" (www.europacasanoastra.ro) care se 
adresează elevilor si profesorilor din 
învăţământul primar, gimnazial şi liceal şi are 
drept scop derularea unor activităţi cu 
dimensiune europeană prin care elevii sunt 
încurajaţi să se informeze despre Uniunea 
Europeana, istoria, politicile ei, precum şi 
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despre ultimele evoluţii din domeniul afacerilor europene. Dl Augustin Mihalache a 
subliniat faptul ca Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului "încurajează 
educaţia lingvistică pe durata intregii vieţi şi susţine derularea tuturor iniţiativelor 
finalizate cu dezvoltarea competenţelor de comunicare într-o limbă diferită de cea 
maternă, indiferent de locul şi modul de dezvoltare a acestor competenţe".  
Proiectele premiate sunt următoarele: 
 

 
 
In afara de distincţiile acordate celor 13 proiecte, s-au mai acordat şi diplome pentru 
merite deosebite în promovarea proiectelor inovatoare din domeniul predării şi învăţării 
limbilor străine inspectorilor pentru proiecte educaţionale şi programe comunitare din 
judeţele Botoşani, Brăila, Buzău, Dâmbovişa, Hunedoara, Maramureş, Neamţ şi Vaslui. 
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MALLtilingualism - Voci si culoare 

 

Evenimentul a fost organizat în data 25 septembrie 2011, la Băneasa Shopping City, de 
Agenţia Naţională în colaborare cu Reprezentanţa Comisiei Europene, cu ocazia 
aniversării a 10 ani de existenţă în Europa a premiilor European Language Label.  
Agenda evenimentului a fost foarte variată. Pe parcursul a mai mult de cinci ore, atât pe 
scenă cât şi la cele 7 standuri special amenajate, s-au derulat următoarele tipuri de 
activităţi: 

o Pe scenă: 
� Proiecţii de filme: 

o De la olimpiadele de limba greaca  
o Film Biserici fortificate sasesti din Transilvania 
o Film despre comunitatea poloneza din jud. 

Suceava  
o Prezentare emisiune TV Obiceiuri de nunta la 

ucrainenii din Maramures  
o Filme pe DVD legate de traditia armeana 
o Scurta istorie a etnicilor italieni din Romania 

Tabara RO.AS.IT. de la Brezoi 
o Pelerin printre Etnoculturile Dobrogene 
o Film Walonie-Bruxelles 

� Dans şi cântec : 
o Dans medieval şi JazzDanse prezentat de  

Asociaţia “Andreea” – Şcoala  JazzDance Art 
o Dans indian prezentat de Grupul Shakti – Univ. 

din Bucureşti; 
o Dansuri armeneşti;  
o Cântec şi dans evreiesc prezentate de Complexul 

Educational “Lauder Reut”;  
o Dansuri şi cântece italieneşti prezentate de Liceul 

“Dante Alighieri”; 
o Dansuri şi cântece rusesti;  
o Street dance – AC BOYZ prezentat de Colegiul 

Naţional Gh. Lazar;  
o Dansuri greceşti prezentate de Uniunea Elenă din 

România; 
o Grup folcloric - Fetele din Cobadin ; 
o Cântece ucrainene interpretate de Grupul 

“Zorea”, Bucureşti;  
o Cântecele lumii interpretate de elevii din Şcoala 

“Anastasia Popescu”; 
o Spectacol muzical  realizat de Colegiul Naţional 

Goethe, Bucureşti;  
o Concert  interpretat de Grupul albanez 

“Serenada” 
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� Pe scenă s-au mai derulat următoarele activităţi: 

o Poezii recitate în limbile turcă şi tătară - Grădiniţa bilingvă 
româno-turcă din Constanţa; 

o Moment improvizaţie Fundaţia Teatru Fără Frontiere -
Şcoala de Improvizaţie; 

o Piesa “Zeii din Olimp” interpretată de reprezentanţi ai 
Comunităţii Elene  din Calafat; 

o Moment artistic interpretat de elevi din Liceul Ady Endre; 
o Moment artistic interpretat de elevi din Liceul bulgar, 

Bucureşti; 
o Moment artistic cu copii din comunitatea romă; 
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o Premierea de către Radu Herjeu a câştigătorilor 
concursului de afişe cu tema "Celebrate voices, celebrate 
languages": 

 
� Locul 1: George Preoteasa, 

Bucureşti – 2 bilete de avion pentru 
Bruxelles, în perioada 1-4 
decembrie 2011 

� Locul 2:  Simona Nedelcu,  Brăila - 2 
bilete de avion pentru Roma, în 
perioada 1-4 decembrie 20 11 

� Locul 3: Roland Peltan-Brosz, Cluj-
Napoca -2 bilete de avion pentru 
Istanbul, în perioada 1-4 decembrie 
2011 

� Premiul de popularitate: Iulia-
Gabriela Bold, Pitesti – 
Enciclopedia universala Britannica 
(16 vol.);  

� Premiul PPVI: Irina Spirea, 
Bucuresti – Dictionar universal 
ilustrat al limbii romane (12 vol.). 

 
Locul 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Locul 2                                                                    Locul 3 
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Premiul de popularitate                                                               Premiul PPVI       
 

 
 

o La standuri: 

STAND LIMBI STRĂINE 

ACŢIUNE 

Lecţii de limba italiana, turca, rusa, germană, ebraică, macedoneană, albaneză, poloneză, japoneză, arabă,  
Poezii recitate în  limba franceză 

Prezentarea alfabetui armean 
Alfabetul grecesc 

STAND 1 

TURCĂ TĂTARĂ 

Stand de cărţi şi reviste, prezentări cu profesori de lb 
turcă 

Prezentare publicaţii în limba tătară 

STAND 2 

UCRAINEANĂ RUSĂ 

Prezentare cărţi şi publicaţii editate de organizaţie Prezentare cărti şi publicaţii editate de Comunitatea 
Ruşilor Lipoveni 

STAND 3 

ARMEANĂ MACEDONEANĂ 
DELEGAŢIA WLLONIA - 

BRUXELLES 

Prezentare cărţi Tintin Cărti şi ziare 
 

Cărţi şi reviste, costume tradiţionale 
Prezentare cărţi în limba franceză 
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STAND 4 

ALBANEZĂ GREACĂ 

Conversaţie şi jocuri cu un profesor de limba greacă Distribuire manuale 
Cărţi, DVD-uri 

STAND 5 

ITALIANĂ GERMANĂ 

Prezentarea revistei Siamo di nuovo insieme a Asoc. 
Italienilor din România 

Prezentarea ofertei de cursuri de limba germană – 
Casa de Cultura Friedrich Schiller 

STAND 6 

POLONEZĂ EBRAICĂ 

Prezentare cărti şi publicaţii 
Activităţi diverse prezentate de Fundaţia Ronald S. 
Lauder Romania – Complexul Educational Lauder  
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Despre importanţa comunicării în limbi străine şi despre evenimentul din 25 septembrie 
2011, Andreea Dumitrescu, una dintre voluntarele care a participat la organizarea şi 
derularea evenimentului, declară: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 162 

Tineret în mişcare?  Sinergia Mobilitate-Voluntariat în 
programele educaţionale europe 
 
Evenimentul organizat de Agenţia Naţională pentru programe Comunitare în domeniul 
Educaţiei şi Formării Profesionale a avut loc în data de 16 mai, în Bucureşti, la Muzeul 
Ţăranului Român şi a reprezentat evenimentul de lansare a Săptămânii Europene a 
Tineretului.  Deşi numele poate crea confuzii, evenimentul nu a fost legat strict de tineret, 
ci de una dintre iniţiativele  propuse de Comisia Europeană în cadrul strategiei Europa 
2020, care continuă strategia Lisabona. Din cele şapte iniţiative emblematice, în special 
Tineretul în Mişcare va avea o strânsă legătură cu programele europene în domeniul 
educaţiei şi tineretului, care vor deriva din actualele programe “Învăţare pe tot parcursul 
vieţii” şi “Tineret în Acţiune”.   
Participanţii au fost aproximativ 80 de beneficiari ai programelor Comenius, Erasmus, 
Grundtvig, Leonardo da Vinci şi Tineret în acţiune. Astfel sinergia a fost dată atât de 
temele abordate cât şi de grupuri ţintă diferite ale unor programe sectoriale diferite, care, 
în final, au demonstrat faptul că au mult mai multe elemente comune decât şi-au imaginat 
iniţial participanţii.  

 
Programul a constat din mai multe activităţi succesive:  

• Deschiderea oficială şi prezentarea  iniţiativei « Tineretul în Mişcare »,  
• O cafenea publică, în care participanţii au discutat interactiv despre aspecte 

vizate de strategie,  
• Prezentări de experienţe în domeniul mobilităţii, voluntariatului şi educaţiei 

nonformale,  
• Spectacolul de teatru improvizat, susţinut de trupa Backstage Boysl. 

  
La deschiderea oficială au luat cuvântul:  
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• Virgil Nitulescu (director al Muzeului Naţional al Ţăranului Român) care a vorbit 
despre modul în care muzeul, devenit spaţiu colocvial,  sprijină evenimente 
dedicate comunităţii. 

• Vladimir Simon, (coordonator al Anului European al Voluntariatului) care a 
prezentat activităţile urmărite de grupul de coordonare al AEV până la finalul lui 
2011, 

• Marius Manole (actor, şi ambasador al Anului 
European al Voluntariatului) care a vorbit despre 
implicare şi experienţa sa personală într-o 
activitate de voluntariat , 

• Monica Calota (director ANPCDEFP) care a 
prezentat “Tineretul în Mişcare”, explicând 
direcţiile principale urmărite şi punctând faptul 
că, în ciuda unui limbaj “birocratic” care poate 
părea greoi, iniţiativa vizează de fapt o serie de 
lucruri foarte aproape de viaţa noastră cotidiană. 

După stabilirea conceptelor de bază ale iniţiativei “Tineret 
în Mişcare”, următorul pas a fost acela de a vedea care sunt 
percepţiile participanţilor cu privire la o serie de aspecte 
urmărite de această iniţiativa a Comisiei Europene şi 
pentru aceasta fost aleasă o metoda interactivă, care să 
pună în valoare toţi participanţii: Cafeneaua publică. 

Pentru a se stimula gândirea liberă, implicarea în dialog de la egal la egal a tuturor 
participanţilor şi generarea de noi idei, cafeneaua publică se organizează într-un spaţiu 
care să creeze o atmosferă cât mai asemănătoare cu cea dintr-o cafenea (preferabil este 
să fie chiar într-o cafenea). Participanţii sunt aşezaţi la mese unde se discută pe parcursul 
a mai multe runde care durează 20-30 de minute. Fiecare masă abordează un anumit 
subiect legat de tema generală aleasă pentru cafenea. După finalizarea timpului alocat 
pentru o runda, participanţii se mută la o altă masă, pentru a discuta un nou subiect. La 
fiecare masă există o gazdă care moderează discuţiile şi notează ideile principale sau 
soluţiile propuse de către participanţi. În timpul discuţiilor se servesc răcoritoare şi cafea. 
La finalul a 3-4 runde de discuţii se prezintă în plen concluziile dezbaterilor de la mese. 
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Temele abordate au fost: 
• Tinerii, antreprenoriatul şi piaţa muncii; 
• Nonformalul, informalul, voluntariatul şi 

recunoaşterea competenţelor ; 
• Mobilitate şi învăţare transnaţională;  
• Competenţele cheie şi excelenţa în educaţie;  
• Creşterea atractivităţii învăţământului 

superior ; 
• Exploatarea programelor europene 

existente pentru atingerea obiectivelor 
iniţiativei “Tineretul în Mişcare”. 

 
 
 
 
 
 

 
Pentru a pune în evidenţă modul în care s-au derulat discuţiile la fiecare masă, prezentăm 
în continuare raportul dezbaterilor de la masa 6: 
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Exploatarea 
programelor europene 

existente pentru 
atingerea obiectivelor 

TiM 

 
o SemnificaŃia iniŃiativei Tineret în Mişcare (TiM); 

o Care sunt obiectivele iniŃiativei Tineret în Mişcare; 

o Legătura între iniŃiativa Tineret în Mişcare şi „Mobilitate”; 

o SemnificaŃia termenului de Mobilitate pentru UE; 

o Programele europene pentru educaŃie, formare 
profesională  şi tineret cunoscute de participanŃi; 

o Programele europene de care au beneficiat participanŃii; 
 

o Beneficiile aduse de participarea la programe europene 
şi la “mobilităŃi”  finanŃate din fonduri europene; 

o Cum pot programele europene existente să contribuie la 
atingerea obiectivelor iniŃiativei  TiM; 

o Ce alte programe/acŃiuni/proiecte ar trebui iniŃiate pentru 
a se atinge obiectivele iniŃiativei TiM. 

 

o TiM este o iniŃiativă menită să ajute tinerii să se pregătească, să îşi 
dezvolte competenŃe pentru a le creşte şansele de a se angaja. 

o Obiectivele iniŃiativei TiM sunt: 
            0 să-i ajute pe tineri să studieze în străinătate, 
            0 să-i pregătească mai bine pe tineri pentru piaŃa muncii, 
            0 să îmbunătăŃească performanŃele universităŃilor, 
            0 să îmbunătăŃească  procesele/activităŃile de educaŃie şi formare. 

o Pentru a se atinge obiectivele TiM este util pentru tineri să studieze, să se 
formeze sau să obțină experiență de muncă în străinătate şi aceasta 
presupune “Mobilitate”. 

o Prin “Mobilitate” finanŃată din fonduri europene se înŃelege deplasarea într-
o altă țară pentru studiu, formare sau muncă. 

o Cele mai cunoscute programe europene în acest sens sunt: Tineret în 
acŃiune şi Erasmus.  

o Se cunosc în măsură mai mică programele Comenius, Leonardo da Vinci şi 
Grundtvig. 

o Cei mai mulŃi dintre participanŃii la discuŃii au beneficiat sau vor beneficia 
de mobilităŃi de tip Erasmus (mai mult pentru studiu şi mai puŃin 
plasamente) sau au fost implicaŃi în proiecte TiA.  

o CâŃiva dintre participanŃii la discuŃii au fost implicaŃi în proiecte de 
parteneriat Grundtvig, Comenius şi/sau Leonardo da Vinci şi/sau au 
beneficiat de mobilităŃi Leonardo da Vinci. 

o In cazul participanŃilor implicaŃi în proiecte TiA beneficiile au constat în: 
creşterea încrederii în propria persoană, crearea de relaŃii interumane pe 
termen lung, schimbarea imaginii României, experienŃă în domeniul 
voluntariatului. 

o În cazul studenŃilor care au beneficiat de finanŃare Erasmus beneficiiile au 
constat în: dezvoltarea de competenŃe profesionale, dezvoltarea de 
competenŃe sociale, creşterea dorinŃei de implicare, de a face ceva pentru 
alŃii; 

o Viitorii studenŃi Erasmus speră că prin participarea la plasamente sau la 
studii în altă Ńară vor înregistra o creştere a adaptabilităŃii, vor avea şanse 
mai mari de angajare atât în Ńară cât  şi în alte Ńări europene, îşi vor creşte 
valoarea pe piaŃa muncii. Unii beneficiari de finanŃare Erasmus consideră 
că experienŃa Erasmus nu este apreciată de angajatorii din România. 

o În cazul participanŃilor la mobilităŃi individuale Comenius beneficiul a 
constat în intensificarea sentimentului de apartenenŃă la familia profesorilor 
din Europa, schimb de experienŃă cu profesori din alte Ńări. 

o În cazul elevilor şi profesorilor beneficiari de mobilităŃi Leonardo da Vinci 
beneficiile constau în dezvoltarea de competenŃe profesionale, de 
comunicare, sociale, de self –management, civice. 

o Persoanele implicate în proiecte de parteneriat Comenius şi/sau Grundtvig 
au contribuit la realizarea de materiale pentru cursuri de formare privind 
antreprenoriatul, au fost implicate în activităŃi prin care s-a urmărit 
creşterea şanselor de angajare ale persoanelor cu nevoi speciale, au 
contribuit la realizarea de material didactic şi derularea de cursuri pentru 
dezvoltarea competenŃelor de bază ale adulŃilor. 

o ParticipanŃii care au fost implicaŃi în proiecte finanŃate de alte programe 
decât LLP şi TiA sau proiecte auto-finanŃate au activat în Centre de start-
up, au activat ca voluntari, au contribuit la dezvoltarea de centre de 
orientare profesională. 

o     Referitor la obiectivul : să-i ajute pe tineri să studieze în străinătate, , 
Programul Erasmus poate contribui la realizarea acestui obiectiv. 

o    Referitor la obiectivul: să-i pregătească mai bine pe tineri pentru piaŃa 
muncii, la realizarea lui au un rol determinant Programele Erasmus, 
Leonardo da Vinci şi TiA . 

o   Referitor la celelalte 2 obiective ale iniŃiativei TiM, s-a apreciat că la 
atingerea acestora pot contribui: Programul Erasmus prin mobilitatea 
studenŃilor şi profesorilor, programul Leonardo da Vinci prin MobilităŃi 
VETPRO şi proiecte de Parteneriat şi TOI, programele Comenius şi 
Grundtvig prin proiecte de parteneriat care să permită dezvoltare 
instituŃională, acelaşi rol jucînd şi acŃiunea TiA IniŃiative ale tinerilor. 

o Un proiect legislativ care să determine cooperarea între UniversităŃi şi 
agenŃi economici pentru adaptarea curriculum-ului la nevoile reale ale 
pieŃei muncii este necesar. 

o Proiecte în care educatori şi angajatori să se inforrmeze cu privire la 
modele de cooperare. 

o Proiecte/programe/acŃiuni de informare mai eficiente privind oportunităŃile 
de finanŃare. 
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După prezentarea concluziilor cafenelei, participanţii au avut ocazia să vadă "pe viu" cum 
sunt implementate aspecte vizate de strategie în viaţa de zi cu zi.  
Acest lucru s-a realizat prin organizarea unor "colţuri experienţiale" tematice în care 
beneficiari de proiecte au împărtăşit din experienţa lor în ceea ce priveşte: mobilitatea, 
voluntariatul şi educaţia nonformală.  
 
Astfel au fost prezentate o serie de experienţe care au abordate aceste teme din unghiuri 
diferite, programe diferite, vârste diferite şi perspective diferite (români în alte ţări, dar şi 
străini în România).  

 
MOBILITATE:  

• ERASMUS: Univ. de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti, Roxana 
Mitarca; 

• LEONARDO Da VINCI: Asociaţia Reninco, Ecaterina Vrăşmaş;  
• ERASMUS: Univ. Dunărea de Jos, Galaţi, Irina Matei; 
• LEONARDO Da VINCI: Colegiul Tehnic Piteşti, Magdalena Zaharescu;  
• COMENIUS: Inspectoratul Şcolar Bucureşti, Georgeta Bolojan;  
• COMENIUS: Şcoala 114, Bucureşti, Daniela Turcsanyi Manolescu;  
• ERASMUS: Univ. Ecologică, Bucureşti, Adela Fekete;  

• COMENIUS: Lic. “B. Franklin”, Bucureşti, Roxana Diaconu ; 
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VOLUNTARIAT:  
• GRUNDTVIG: Centrul Educaţional Soros, Katalin Ferencz Salamon; 
• ERASMUS: Erasmus Student Network, Nicoleta - Cristina Popa;  
• TINERET ÎN ACŢIUNE: Fundaţia Metropolis, Mona Kelble – Germania;  
• GRUNDTVIG: Asociaţia ProXpert, Silvia Petre; 
• TINERET ÎN ACŢIUNE: Asociaţia ArtFusion, Silvia Cojocaru;  
• ERASMUS: Liga Studenţilor Români din Străinătate, Sorana Şerban; 
• TINERET ÎN ACŢIUNE: Asociaţia A.C.T.O.R., Oliva Iriondo – Spania, Zane Apse –

Letonia, Elvina Macyte – Lituania; 
• TINERET ÎN ACŢIUNE: Asociaţia ArtFusion, Daniela Tache.  

 
EDUCAŢIE NONFORMALĂ:  

• GRUNDTVIG: Teatru Labirint, Asociaţia Epsilon III, Lucian Branea  
• GRUNDTVIG: Consum responsabil, Asociaţia Reper 21, Ana-Maria Pălăduş  
• TINERET ÎN ACŢIUNE: Photovoice, Fundaţia Metropolis, Emanuel Tilici, Teo 

Vijai, Mona Kelble – Germania  
• TINERET ÎN ACŢIUNE: Biblioteca vie, Asociaţia ArtFusion, Ana-Maria Grădinariu  
• TINERET ÎN ACŢIUNE: Teatru Forum, Asociaţia Chance for Life, Iuliana Dinu  

 
La finalul zilei, feed-back-ul primit din partea participanţilor a fost pozitiv. Aceştia au 
apreciat metodele folosite şi faptul că acestea le-au permis să interacţioneze între ei. 
Foarte apreciat a fost şi mix-ul participanţilor, faptul că au avut experienţe diferite pe 
care au putut să le pună în comun şi din care au învăţat reciproc.  
Programul s-a încheiat cu un spectacol de teatru improvizat, susţinut de trupa Backstage 
Boys: teatru fără scenariu, în care cuvântul de ordine a fost spontaneitatea.  
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La final, participanţii au primit, alături de diploma de participare, un cadou din şi cu 
suflet: un ghiveci de flori cu emblema ANPCDEFP care să crească odată cu viitoarele 
proiecte în care aceştia se vor implica. Ghivecele au fost realizate de copii şi persoane cu 
dizabilităţi de la centrul de zi al Fundaţiei Sfântul Dimitrie.  
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Capitolul VI. Exemple de bună practică 

 

Din datele statistice prezentate în capitolul “Evoluţie şi tendinţe” reiese că, din cauza 
finanţării insuficiente, pentru ca programul Învăţare pe tot parcursul vieţii să determine 

impact trebuie ca, la nivel local sau regional să existe o strategie clară şi coerentă de 
utilizare a acestor fonduri. Un exemplu de bună practică în acest sens este parteneriatul 
realizat la nivelul judeţului  Arad între Inspectoratul Școlar Judeţean, Casa Corpului 

Didactic şi şcolile din judeţ. 

 
Parteneriatul I.S.J. Arad şi CCD Arad pentru valorizarea 

programului LLP la nivel judeţean 
 
Succesele înregistrate la nivelul judeţului Arad în accesarea şi valorizarea programului de 
Învăţare pe tot parcursul vieţii, au la bază mai mulţi factori dar noi considerăm că doi 

dintre aceştia sunt relevanţi: 
1. Coerenţa demersului strategic al celor două instituţii, atât pe termen lung cât şi 

pe termen scurt; 

2. Identificarea corectă a oportunităţilor pe plan naţional şi european. 
Se impun câteva explicaţii. În primul rând cei doi factori determinanţi nu trebuie 
percepuţi ca factori de sine stătători ori paraleli, pentru că de cele mai multe ori se 

completează, se intersectează, demersul strategic de cele mai multe ori este conturat 
sau/şi dictat  de oportunităţi sau invers. 
Din punct de vedere strategic planurile de dezvoltare instituţională ale ISJ Arad şi CCD 

Arad susţin şi personalizează programul de guvernare şi strategia MECTS, funcţie de 
caracteristicile şi nevoile locale, dar în acelaşi timp eforturile celor două instituţii sunt 
atent focalizate pe aceleaşi direcţii de acţiune şi se susţin reciproc prin mijloace specifice. 

Iată câteva direcţii de acţiune ale Programului de Guvernare 2009-2012 pe care s-au fixat 
strategiile: 

1. Realizarea unui sistem educaţional stabil, eficient şi relevant; 
2. Descentralizarea unităţilor de învăţământ şi creşterea autonomiei locale; 
3. Centrarea în aplicarea curriculumului pe dezvoltarea de competenţe; 

4. Stimularea educaţiei permanente a tuturor cadrelor didactice şi nedidactice; 
Direcţii din care au rezultat propriile obiective în conformitate cu priorităţile MECTS: 

1. Asigurarea formării şi dezvoltării resurselor umane din educaţie şi formare; 

2. Asigurarea accesului şcolilor la informaţie şi formare în scopul accesării 
fondurilor europene; 

3. Sprijinirea dezvoltării unor parteneriate locale, naţionale şi internaţionale; 

4. Atragerea surselor de finanţare europeană pentru nevoile instituţiilor de 
învăţământ; 

Direcţiile noastre de dezvoltare sunt susţinute prin ţintele şi obiectivele strategice ale 

CCD Arad fără de care demersul I.S.J ar fi lipsit de susţinerea necesară. Obiective generale 
ale activităţii CCD, corelate cu obiectivele strategice ale I.S.J. in domeniul dezvoltării 
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resurselor umane şi al perfecţionării/formării continue, au fost dezvoltate spre a puncta, 

sublinia şi completa strategia la nivelul judeţului, astfel: 

• Analiza continuă a oportunităţilor şi nevoilor de formare a personalului didactic 

şi auxiliar pentru o corelare reală a acestora cu oferta de formare continuă; 

• Oferirea de programe de formare şi abilitare pentru formarea continuă a 
personalului didactic şi auxiliar în acord cu priorităţile şi direcţiile de acţiune ale 

MECTS şi  ISJ Arad; 

• Elaborarea şi implementarea de proiecte şi programe în domeniul formării 

continue a personalului didactic; 
Preocupările compartimentului programe comunitare şi proiecte de integrare europeană 

postaderare se reflectă nu numai în obiectivele strategice atent operaţionalizate pe ani 
şcolari, ci şi în viziunea,  misiunea şi ţintele strategice ale compartimentului: 

Rezultatele din ultimii au fost pe măsura aşteptărilor şi a efortului colectiv susţinut în 
permanenţă de conducerea celor două instituţii, ISJ Arad şi CCD Arad. 
Iată câteva date statistice la nivel judeţean privind numărul de proiecte finanţate în 

perioada 2007-2011 pe diferite programe: 
Situaţia proiectelor şi mobilităţilor individuale finanţate în perioada 2007-2011 este: 

Numar de proiecte 

Program/Acţiune 2007 2008 2009 2010 2011 Total Proiecte 
Proiecte Comenius 3 4 6 5 7 25 
Proiecte Leonardo da 
Vinci 5 14 13 11 7 50 

Proiecte Grundtvig 1     2 2 5 
Numar total proiecte 
descentralizate 9 18 19 18 16 80 
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Numar de proiecte 

Program/Actiune 2007 2008 2009 2010 2011 
Total mobilităţi 

individuale 

Mobilitati individuale 
Comenius 3 7 22 23 35 90 

Mobilitati individuale 
Grundtvig 1 1 2 1 1 6 

Asistenti Comenius       3   3 

Vizite de studiu 1 3 1 2 1 8 

Participanti la mobilitati 
Leonardo da Vinci 105 213 188 207 119 832 

Numar total Mobilităti 110 224 213 236 156 939 
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Datele statistice pe ani şcolari demonstrează o creştere constantă a interesului şcolilor şi 
a cadrelor didactice pentru programul LLP, numărul de proiecte depuse şi contractate cu 

ANPCDEFP şi cu Agenţia Executivă a Comisiei Europene creşte an de an şi se diversifică. 
Astfel în ultimii ani se constată un interes crescând şi pentru proiectele centralizate 
(momentan se derulează două la nivel judeţean) dar şi pentru alte linii de finanţare (CBC, 

POS DRU etc.). Analizând diversitatea proiectelor aprobate în cadrul programului LLP la 
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nivelul judeţului Arad în anul 2011, se constată un 

interes echilibrat al unităţilor de învăţământ pentru 
toate programele, aşa cum arată diagrama alăturată. 

Coerenţa demersului strategic şi oportunităţile 
existente totuşi nu sunt suficiente dacă acţiunile 
care le susţin nu au impactul aşteptat. Acţiunile ISJ 

Arad şi CCD Arad au fost foarte atent gândite şi alese 
încă de la început creîndu-se astfel o schemă de 
parcurs care poate fi rezumată astfel: interes pentru 

program, diseminare, multiplicare, valorizare. 
Pentru creşterea interesului faţă de programul LLP a 
fost ales ca grup ţintă factorii de decizie din educaţie 

la nivel judeţean: inspectori, directori, formatori şi 
metodişti pentru care din 2006, anual, atât ISJ Arad 
cât şi CCD Arad au aplicat în programul sectorial 

Leonardo da Vinci, formându-şi astfel resursa 
umană din educaţie şi formare.  
Iată câteva proiecte de succes: 
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Titlul proiectului: Basic Curriculum for Teachers' In-Service Training in Content Area 

Literacy in Secondary Schools - COMENIUS Action No. 9: Multilateral Projects,  510464-
LLP-1-2010-1-DE-COMENIUS-CMP: BaCuLit, un proiect centralizat finanţat prin Agenţia 

Executivă a Comisiei Europene. 
Coordonator: The Albertus Magnus University of Cologne  
Parteneri: 
1. Germania: Leuphana University, Lueneburg 
 LISUM - State Institute for School and Media Berlin-Brandenburg  
2. Ungaria:  Kecskemét College, Kecskemét  

3. Olanda:  National Center for Language Education, Nijmegen  
4.  Norvegia:  University of Stavanger, National Centre for Reading Education and Research  
5. Portugalia:  Institute of Education - University of Minho, Braga  

6. România:   Casa Corpului Didactic "Alexandru Gavra" Arad  
 Fundaţia Filocalia, Iaşi  
7. Suedia:  Umea University, Department for Language Studies 

8. Experţi Americani (Consultanţi): 

Prof. PhD William G. Brozo, George-Mason-University Fairfax, Virginia  
PhD Carol M. Santa, Montana Academy, Kalispell, Montana; Co-Founder 

of Project CRISS 
Etape în implementarea proiectului. 
1. Etapa de dezvoltare (1 ianuarie 2011 – 30 septembrie 2011) 

• Workshop în Nijmegen, Olanda: Dezvoltarea Curriculumului de bază şi a 

conceptelor de formare 

• Workshop în Braga, Portugalia: Discuţii finale ale variantelor pilot ale modulelor de 

formare   
2. Etapa de implementare (1 octombrie 2011 – 31 iulie 2012) 

• Curs de formare Abilităţi croscurriculare de lectură (20 de profesori de diferite 

discipline în fiecare ţară care participă la curs) 

• Traducerea modulelor şi a manualului profesorului în limbile naţionale ale 

partenerilor  

• Vizite suport  

3. Etapa de diseminare (1 August 2012 – 31 Decembrie 2012) 

• Workshop în Cologne (Koln), Germania 

• Analiza rezultatelor etapei de implementare  

• Sugestii de îmbunătăţire  

• Pregătirea publicaţiilor în engleză şi în cele şapte limbi ale partenerilor  

• Realizarea unui demers de diseminare  
Grup ţintă: 140 de profesori de diferite discipline din 6 ţări care predau la gimnaziu  
Grant: 500.000 Euro  
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Ca urmare a implicării inspectorilor şcolari, directorilor, directorilor adjuncţi, 

formatorilor, metodiştilor etc. S-au atins  pentru început două obiective majore :  

• creşterea interesului pentru programul LLP la nivel judeţean ; 

• formarea factorilor de decizie din educaţie, pe care i-am transformat în parteneri 

activi la nivelul şcolilor în vederea realizării obiectivelor pe termen lung. 
Din anul şcolar 2007-2008, paralel (tot printr-o acţiune comună ISJ Arad şi CCD Arad) 

încep programele de formare :  

• cursul LLP, care în medie formează anual 50 de cadre didactice pentru accesarea 

programului LLP, 

• cursurile de formare rezultate din experienţa acumulată, susţinute de către 

participanţii la proiectele ISJ Arad, CCD Arad şi din cele rezultate la nivelul şcolilor.  

Pe parcurs se introduc şi cursuri de formare rezultate în urma experienţelor de 
mobilitate individuală, prestatori fiind cadre didactice participante. Iată câteva cursuri 
rezultate din experienţă LLP: 

Titlul cursului An şcolar Formatori Loc de 
desfăşurare 

Număr de 
participanţi 

Invatarea intr-un mediu inclusiv 2008-2009 Chiţu Larisa 
Martin Raluca 

Casa Corpului 
Didactic Arad 

20 

Invatarea intr-un mediu inclusiv 2008-2009 Chiţu Larisa 
Martin Raluca 

Scoala cu clasele 
I-VIII, Almas 

25 

Abordarea educationala a copiilor cu 

CES 

2008-2009 Crista Anamaria 

Cojocariu Amalia 
Toderici Ovidiu 

Casa Corpului 

Didactic Arad 

26 

Abordarea educationala a copiilor cu 
CES 

2009-2010 Crista Anamaria 
Cojocariu Amalia 
Toderici Ovidiu 

Casa Corpului 
Didactic Arad 

25 

Educatie inclusiva 2009-2010 Placintar Angela 
Nicodin Ioan 

Miclaus Teodor 

Centrul Scolar 
“Sava Brancovici” 

Ineu 

110 

Strategii pentru o invatare eficienta 
(curs de formare acreditat de CNFPA) 

2009-2010 Chitu Larisa Casa Corpului 
Didactic Arad 

39 

Strategii pentru o invatare eficienta 
(curs de formare acreditat de CNFPA) 

2010-2011 Chitu Larisa Casa Corpului 
Didactic Arad 

125 

Management Educaţional 2010-2011 Pellegrini Lilla 
Crasnic Simona 

Sarb Zorel 

Casa Corpului 
Didactic Arad 

50 

Tehnici teatrale în educaţie 2011-2012 Circa Chirilă Camelia 
Cristina Anamaria 

Flavia 

Casa Corpului 
Didactic Arad 

255 

Utilizarea programelor de editare foto 

şi video pentru creerea de materiale 
didactice 

2011-2012 Stoica Nicoleta Casa Corpului 

Didactic Arad 

24 

Competenţe croscurriculare de lectură 

(BaCuLit - Basic Curriculum for Teachers' 
In-service Training in Content Area 

Literacy in Secondary Schools) 

2011-2012 Camelia Avramescu 

Cornelia Boza 

Casa Corpului 

Didactic Arad 

20 

 

Cele două instituţii, ISJ Arad şi CCD Arad, pe parcursul anilor şi-au format echipe care 
lucrează extrem de eficient împreună şi care se suţin şi completează în mod armonios. 
Iată câteva particularităţi ale colegilor care formează echipele ISJ şi CCD Arad: 

• În medie fiecare a participat la trei mobilităţi în cadrul programului LLP ; 

• 8 sunt autori sau co-autori de proiecte în cadrul programului LLP ; 
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• Din 2008, anual inspectorii şcolari şi metodiştii CCD Arad participă la programe 

de formare iniţiate fie de ISJ Arad fie de CCD Arad : cursuri de limba engleză, 

cursuri de formare de formatori, cursuri de management de proiect, la care se 
adaugă participarea la cursurile de formare iniţiate de MECTS. 

Cităm în continuare câteva cuvinte ale inspectorului şcolar  pentru proiecte educaţionale 
europene în I.S.J. Arad, Maria Luta : 
„Pentru a vă oferi o imagine asupra modului în care este abordată problema accesării 

programului LLP de către cele două instituţii, ne permitem să trecem în revistă câteva din 
preocupările noastre actuale legate atât de programul LLP, cât şi de nevoile de formare 
identificate la nivel judeţean. În acest moment se lucrează la 5 propuneri de proiecte :  

• Un proiect multilateral Comenius cu 9 parteneri pe tema violenţei din şcoli, 

coordonator fiind inspectorul şcolar pentru educaţia permanentă ; 

• Un proiect Grundtvig (parteneriate pentru învăţare) cu 6 parteneri pe tema 

educaţiei părinţilor rroma, coordonat de inspectorul responsabul cu educaţia 
adulţilor ; 

• Un proiect Leonardo da Vinci Mobilităţi VETPRO pe tema inspecţiei şcolare, 

coordonat de inspectorul pentru învăţământul primar şi alternative 
educaţionale ; 

• Un proiect Leonardo da Vinci Mobilităţi PLM pentru cadrele didactice care 

lucrează cu elevi CES, coordonat de inspectorul pentru învăţământul special; 

• Un proiect Comenius Regio având ca temă alternativele educaţionale, coordonat 
de directorul CCD Arad ; 

În ISJ Arad se lucrează în echipă., iar competenţele acestei echipe au determinat impactul 
programului LLP la nivel judeţean.” 

 

Învăţăm făcând, Trăim muncind  

"Invăţăm făcând, trăim muncind" este titlul unui 

parteneriat şcolar multiateral Comenius 
implementat în perioada 2009-2011 de 7 şcoli 
speciale şi şcoli de masă având elevi integraţi din: 

Portugalia, Polonia, Anglia, Italia, Bulgaria, Spania 
şi România. Coordonatorul acestui proiect a fost 
Centrul Şcolar pentru Educaţie Inclusivă Nr.1 din 

Oradea. Scopul parteneriatului a fost 
implementarea a 5 ateliere protejate pentru elevi 
de diferite vârste şi deficienţe:  

o Arte şi meşteşuguri;  
o Muzică şi dans, teatru şi joc;  
o Bucătărie şi grădinărit;  

o Informare şi orientare;  
o Sport,  

fiecare având ca rezultat activităţi şi/sau produse finale. Prin activităţile de atelier lunare, 

dar şi prin activităţile naţionale şi internaţionale ocazionale au fost dezvoltate la elevii cu 
CES abilităţi practice necesare în viaţa de zi cu zi şi într-o posibilă meserie.  
Pe lângă atelierele pentru elevi, au fost dezvoltate şi 2 ateliere pentru adulţi, pentru 

profesori şi părinţi, sub forma unor grupuri de suport.  
Experienţa acumulată a fost sintetizată în activităţile şi produsele finale:  

o broşura cu DVD "Cum să implementezi un atelier protejat?",  
o pagina web: http://comeniuslearningbydoing.wordpress.com/;  
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o cercetare privind integrarea în ţările Europei; 

o 2 cărţi pe tema orientării şcolare şi profesionale;  
o mascota proiectului-un ceas tematic;  
o calendarul iulustrat;  

o expoziţii mobile; excursii tematice;  
o spectacole de muzică, dans şi teatru;  
o DVD cu muzică, dans, teatru şi jocuri;  

o broşuri ilustrate cu poveşti şi jocuri;  
o carte de bucate cu mâncăruri tradiţionale. 

 

  

Scopul final al proiectului a fost să demonstreze comunităţii importanţa unor astfel de 
structuri de tipul "atelierelor protejate" şi dezvoltarea conceptului pe o scală largă. 
"Asociaţia CES: Colaborăm Educăm Sprijinim" a fost creată în România ca urmare a 

proiectului, tocmai pentru a sprijini crearea unor ateliere projejate conform legii, acolo 
unde şcoala nu dispune de un cadru legal. 
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Am voie să întreb? 

Proiectul şcolar multilateral Comenius cu titlul de mai sus, proiect în care au fost 
implicate şcoli din Italia, Estonia, Ungaria, Turcia, Polonia şi Romania şi care a fost 
coordonat de Şcoala cu clasele I-VIII Nr.51 din Bucureşti, a fost adresat în egală măsură 

elevilor şi profesorilor. Obiectivele proiectului au urmărit să: 
o conştientizeze elevii cu privire la drepturile şi responsabilităţile lor ca 

cetăţeni,  
o îi ajute pe elevi să-şi dezvolte abilităţile de a lua cele mai bune decizii,  
o îmbunătăţească abilităţile elevilor în folosirea IT-ului şi a limbilor străine, 

o se îmbunătăţească procesul de predare-învăţare în fiecare şcoală parteneră.  
Aceste obiective au fost atinse de către elevi şi profesori prin participarea la diferite 
activităţi care le-au permis explorarea temelor generale ale proiectului din perspective 

diferite (istorică, socială, culturală, a mediului înconjurător): 
o colectarea materialelor informative cu privire la drepturile şi 

responsabilităţile copiilor la nivel european/ţară/local/şcoală/familie/grup 

social; 
o realizarea schimbului de informaţii cu instituţiile partenere; 
o desfăşurarea de campanii electorale şi alegerea reprezentanţilor claselor în 

echipa proiectului şi în Consiliul elevilor; 
o pregătirea articolelor în format bilingv pentru revista electronică a 

proiectului; 

o realizarea de lecţii şi activităţi speciale ce au implicat antrenarea elevilor în 
luarea deciziilor; 

o realizarea unui dicţionar electronic ce conţine expresii uzuale în limbile 
naţionale ale partenerilor; 

o campanii de promovare a unui stil de viaţă şi de alimentaţie sănătos; 

 
o realizarea de activităţi: 

�  în care elevii implicaţi au învăţat modalităţi de protejare a 
mediului înconjurător, 

� culturale şi artistice (desene, teatru, texte literare, cântece), 

ceea ce i-a ajutat pe elevi să descopere valori morale şi estetice.  
În urma derulării acestor activităţi s-au înregistrat rezultate atât  la nivelul elevilor cât şi 
la nivelul profesorilor, după cum urmează: 

o în cazul elevilor: 
o s-au îmbunătăţit abilităţile de comunicare; 
o a crescut motivaţia pentru studiu; 
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o a crescut interesul pentru participarea la activităţi extraşcolare; 

o şi-au însuşit valori specifice cetăţeniei europene; 
o în cazul profesorilor şi învăţătorilor: 

o s-au îmbunătăţit abilităţile de comunicare; 
o s-au dezvoltat abilităţi în domeniul TIC; 
o s-au îmbunătăţit metodele didactice de predare; 

o s-au acumulat cunoştinţe referitoare la cultura europeană. 
În cadrul proiectului s-au realizat mai multe produse: 

o DVD conţinând activităţile derulate în primul an de proiect, 

o CD cu metode didactice aplicate în timpul activităţilor de proiect ; 
o Broşuri, desene ale elevilor ; 
o Materiale video şi audio realizate în timpul activităţilor de proiect ; 

o Culegere-în format electronic- cu expresii uzuale în limba engleză şi în 
limbile de comunicare ale partenerilor ; 

o Pagina web a proiectului. 

Activităţile derulate şi rezultatele obţinute la nivelul alevilor şi al cadrelor didactice au 
determinat la nivelul şcolilor partenere : 

o Imbunătăţirea imaginii în comunitatea locală ; 

o Dezvoltarea dimensiunii europene. 

 

Predarea de cunoştinţe prin intermediul unei limbi străine 

Echipele parteneriatului şcolar multilateral Comenius, din şcoli din Spania, Ungaria, 
Finlanda, Turcia, Marea Britanie şi Romania sunt interesate de imbunătăţirea predării-

învăţării limbilor străine în scolile participante, fiind un domeniu de larg interes. 
Profesorii din Şcoala cu clasele I-VIII Octavian Goga din Cluj Napoca s-au implicat în acest 

proiect din: 
o dorinţa de a îmbunătăţii activităţile didactice creând situaţii de comunicare 

şi determinând participarea activă a elevilor; 

o nevoia de a integra studiul limbilor străine şi în alte arii curriculare, ceea ce 
dă posibilitatea de a lărgi cunoaşterea de către elevi a unor teme din 
domenii şi din culturi diferite, imbunătăţind deopotrivă studiul limbii 

străine, prin noi metode didactice.  
Sistemul CLIL şi acest proiect au oferit: 
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o partenerilor şansa de a împlini aceste obiective prin intermediul unor 

activităţi reale şi motivatoare.  
o elevilor oportunitatea de a cunoaşte alte culturi şi de a o prezenta pe a lor, 

folosind limbi străine de circulaţie europeană.  
În cadrul proiectului au fost realizate proiecte didactice şi materiale didatice utile pentru 
învăţarea limbilor străine prin sistemul CLIL. Temele abordate au fost: 

o Pământul este casa noastră: 
o Reciclarea şi protecţia mediului; 
o Vremea; 

o Plantele; 
o Animalele sălbatice; 
o Tehnologie; 

o Nutriţie; 
o Învăţarea prin experiment: 

o Experimente de fizică; 

o Experimente de biologie; 
o Teatru, cîntece şi artă manuală.  
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Profesorii implicaţi în proiect, urmărind scopuri comune, au simţit nevoia de a lucra într-
o dimensiune multiculturală şi au constatat că oricât de diferite sunt ţările în care trăiesc 

şi lucrează , toţi împărtăşesc aceeaşi realitate şi ambiţie. 

Trecut conflictual - Viitor comun: Ghid practic de 
Supravieţuire pentru tinerii cetăţeni europeni 

Partneriatul şcolar multilateral Comenius, din care au făcut parte şcoli din Grecia 
(şcoală coordonatoare), Grecia, Spania, Romania, Portugalia, Polonia, Lituania, 

Marea Britanie, Italia, Austria, Germania şi Turcia, a fost generat de o nevoie 
comună de sensibilizare a adolescenţilor cu privire la valorile europene comune, 
care fortifică capacitatea de înţelegere reciprocă.  

Pornind de la cadrul istoric comun – cel de-al doilea război mondial şi aspectele 
istorice locale ale acestuia, scopul proiectului a fost de a: 

o examina tendinţele şi comportamentele ce au condus la declanşarea 

conflictelor. 
o examina cum un asemenea comportament poate fi prevenit pe viitor  
o ajuta elevii să dezvolte atitudini caracteristice cetăţenilor europeni 

activi şi să realizeze cum faptul de a fi „activ” şi „conştient” poate 
promova dimensiunea şi valoarea europeană.  

Conceptele de „rasism”, „xenofobie”, „toleranţă” şi „diversitate” au fost aspecte asupra 

cărora elevii au meditat, le-au analizat şi le-au studiat în cadrul proiectului.  
În proiect s-a pus accentul pe participarea activă şi implicarea energică a elevilor în 
fiecare etapă a derulării proiectului pentru ca valorile achiziţionate să se sedimenteze ca 

abilităţi pe tot parcursul vieţii. Importanţa scrutării perioadelor istorice trecute şi 
realizarea relaţiei dintre acestea şi ideile contemporane sunt, indubitabil, esenţiale, o 

condiţie sine-qua-non pentru prosperitatea europeană.  
Produsul final al proiectului este un ghid de supravieţuire, on line, cu conţinut didactic, 
orientat către elevi, care îi va pune pe elevii europeni faţă în faţă cu propriile lor 

cunoştinţe, atitudini şi abilităţi. În acest ghid, profesorii europeni vor găsi ateliere de 
lucru pe care le vor putea folosi la clasă. 
În cadrul proiectului au avut loc 17 întâlniri de proiect, întâlniri la care au participat elevi 

şi profesori din câte 2-5 şcoli partenere. În cadrul fiecărei întâlniri a fost abordată câte o 
temă diferită, după cum urmează: 

o Conflict;   o Holocaust; 

o Naţional Socialism;  o Lagăre de concentrare; 
o Curajul de a fi diferit; o Fascism şi dictatură; 
o Rezistenţă anti-comunistă; o Război şi etică; 

o Dizlocarea populaţiei; o Războiul rece; 
o Imigraţia în Europa;  o Distrugerea mediului cauzată de război; 
o Toleranţă religioasă; o Conştiinţă Europeană; 

o Rezolvarea conflictelor; o Devenind o parte a Europei; 
o Rezistenţă şi strămutarea persoanelor. 

Colegiul Naţional Mihai Eminescu a găzduit întâlnirea cu tema Rezistenţa anti-comunistă, 

întâlnire la care au participat partenerii din Germania, Lituania şi Polonia. Elevi şi 
profesori din Romania au participat la întâlnirile cu temele: 

o Holocaust, care a avut loc în Polonia; 
o Războiul rece, care a avut loc în Lituania; 
o Imigraţia în Europa, care a avut loc în Portugalia; 

o Distrugerea mediului, care a avut loc în Spania, 
o Rezolvarea conflictelor, care a avut loc în Irlanda de Nord. 

În timpul întâlnirilor au fost vizitate obiective istorice şi  culturale corelate cu temele 

întâlnirilor, s-au derulat dezbateri, au avut loc ateliere în care s-au realizat materiale 
documentate, postere, colaje. 
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Dimensiuni europene: Pământ, Mare, Cer 

Ţările participante la proiectul şcolar multilateral Comenius cu titlul DIMENSIUNI 

EUROPENE: PĂMÂNT, MARE, CER provin din întreg spaţiul Uniunii Europene (Republica 
Cehă, Germania, Finlanda, Italia, Olanda, Polonia, România, Spania) şi sunt caracterizate 
prin  aspecte geografice, culturale, istorice, politice şi economice diferite. Partenerul din 

Romania a fost Colegiul Agricol Fălticeni 
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Scopul principal al proiectului a fost dezvoltarea identităţii unei noi Generaţii Europene 

Activităţile de proiect, cele mai multe interdisciplinare, au acoperit întregul spectru al 
educaţiei şcolare: arte, literatură, socio-umane şi ştiinţă iar accentul s-a pus îndeosebi pe 

procesul de creaţie. Toate activităţile au avut ca scop cunoaşterea interpersonală, 
conştientizarea deosebirilor şi similitudinilor şi aprecierea diversităţii şi s-au referit atât 
la sensul propriu al termenilor PĂMÂNT (soluri, naţiuni, popoare), MARE (lacuri, râuri, 

apă) şi CER (aer) cât şi la cel figurat: de exemplu PĂMÂNT (vise, speranţe, temeri, valori, 
religie, etică, ideologii politice etc). Cele mai multe activităţi s-au derulat sub forma unor 
mini-proiecte planificate în detaliu şi duse la îndeplinire de către grupuri multinaţionale. 

Pentru a asigura şi facilita comunicarea şi cooperarea între parteneri şi în cadrul 
grupurilor respective s-a creat un curs special în cadrul unei platforme de studiu 
MOODLE.  

Întrucât limba utilizată în proiect a fost limba engleză, proiectul s-a adresat elevilor cu un 
nivel de cunoaştere şi utilizare a limbii engleze  cuprins între A2 şi B1.  
Temele mini-proiectelor au fost următoarele: 

o Energii alternative, proiect finalizat cu un document de peste 100 de pagini ; 

 
o Cântec Comenius – proiectul a avut ca scop realizarea unui cântec al 

proiectului. Muzica a fost compusă de un profesor olandez, iar partenerii din 

fiecare ţară au scris căte o strofă. 
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o Film cu tema –Europa trecut şi viitor ; 

o Concurs pentru logo-ul proiectului; 
o Antologie de poezie; 

o Concurs de poezie, cu poezii realizate de elevii din şcolile partenere, având 
ca temă pământul, apa şi aerul. Poeziile au fost recitate în limbile naţionale 
şi în limba engleză în timpul reuniunii din Finlanda; 

o Realizarea unui poster al proiectului;  
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o Calitatea apei- elevi din fiecare şcoală parteneră au studiat aspecte biologice 

şi chimice privind calitatea apei din ţara şi din regiunea lor şi au realizat 
postere cu informaţiile colectate; 

o Fotografii realizate de elevi care să ilustreze anotimpurile; 

 
o Urmele lui Leonardo, proiect în cadrul căruia, elevii fiecărei ţări partenere, 

pornind de la o invenţie a lui Leonardo da Vinci, au proiectat şi realizat un 
nou “mecanism”; 

o Clipuri publicitare TV având tema “Ce, Eu rasist?”; 
o Proiectul “Apa”, în care tema abordată s-a referit la efectele provocate de 

apa sau provocate asupra apei: 

� Eroziune; 
� Inundaţii; 
� Poluarea apei; 

� Folosirea durabilă a apei şi politici internaţionale în domeniu; 
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o Povestea proiectului- realizată, în colaborare, de elevi din toate şcolile 

partenere. 

 
Cooperarea între profesori a permis îmbunătăţirea competenţelor în domeniul didacticii 

şi le-a oferit acestora o imagine despre sistemele şcolare şi curriculare din ţările 
partenerilor lor. Elevii, părinţii şi profesorii au  diseminat pe larg obiectivele, rezultatele 
şi experienţele individuale prin realizarea de prezentări, expoziţii şi publicaţii. 
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Muzica, Inovatie şi Tehnologie - Show European 
(MIT EUSHOW) 

Proiectul cu titlul menţionat anterior, coordonat de un liceu din Italia şi 
având ca parteneri şcoli de profiluri diferite din Franţa, România (Liceul cu 

Program Sportiv „Petrache Triscu” din Craiova), Republica Cehă, Grecia, 
Letonia şi Germania, a folosit ca pretext pentru cooperare: Spectacolul. Realizarea 
spectacolului s-a bazat pe: 

o multă muncă,  
o o cooperare continuă,  

o un schimb de informaţii permanent,  
o îmbunătăţiri, adaptări, inovaţii, creativitate şi talent.  

În vederea cooperării s-a creat un spaţiu de lucru virtual, comun, “Work Space”,  la care a 

avut acces întreaga echipă de elevi şi profesori. De asemenea s-a realizat o pagină web a 
proiectului: http://www.mit-eu-show.com. Pregătirea şi învăţarea bucăţilor muzicale s-
au efectuat atât în timpul reuniunilor de lucru cât şi la distanţă, în fiecare instituţie 

implicată, în mod colaborativ, datorită utilizării tehnologiilor informaţionale şi 
comunicaţiilor.  
Activităţile derulate pentru realizarea spectacolului au pus în valoare abilităţi ale elevilor 

din unele şcoli partenere, în domeniul mecanicii, electronicii şi informaticii. Elevii au avut 
posibilitatea să pună în practică idei creatoare prin proiectarea şi realizarea de 
dispozitive cu impact audio-vizual. Roboţi realizaţi de profesori şi elevi au „dansat” pe 

scenă împreună cu oamenii şi au îmbogăţit spectacolul. Chiar şi un"dirijabil" al cărui zbor 
a fost controlat prin unde radio a amuzat publicul în timpul spectacolului. Spectacolul de 
lumini, mixajul audio au fost realizate de elevi ajutaţi de profesori. Un grup muzical 

compus din elevi şi profesori din şapte şcoli europene au interpretat bucăţi muzicale din 
genuri diferite. Majoritatea cântecelor, muzică şi text, au fost compuse de MIT EU-Band, 

punând astfel în evidenţă talentele creative muzicale ale tinerilor implicaţi.  

 
Fiecare şcoală a contribuit la realizarea spectacolului cu idei, sugestii şitalent creativ. 

În timpul întâlnirii din România s-au stabilit caracteristicile spectacolului şi sarcinile 
partenerilor/diviziunea muncii. Distribuţia sarcinilor a fost următoarea: 

o ITI Monaco-Italia (Coordonator): Muzică , Înregistrări audio, IT pentru 

controlul efectelor scenice. 
o LLA-Nogent sur Marne-Franţa: Muzică, efecte mecanice, website,   
o LPST-România: Muzică şi coregrafie înregistrări audio & video,  
o SPSS-Republica Cehă: Muzică, website, coregrafie, DVD, 
o RVG - Letonia: Muzică, art design, editare video, 
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o GLONP - Grecia: Muziică şi coregrafie , înregistrări şi editări audio & video, 
o HNBK-Essen-Germania: Muzică, electronică pentru efecte scenice, editare 

video, DVD. 

Spectacolul a fost structurat în trei părţi menite să reflecteze asupra relaţiei dintre Om şi 
Tehnologie, descoperirea si utilizarea ei pentru viitorul umanitaţii: 

o Prima parte a avut tema Odiseea tehnologică - Cine-l împinge pe om către 

progresul tehnologic? Unele secvenţe din Filmul” 2001 Odiseea Spaţială” 
regizat de Kubrick însoţesc aceste reflecţii.  

o Partea a doua a avut tema Omul vis a vis de Tehnologie - Cine deţine 

controlul ? Omul se teme totuşi să nu-şi piardă controlul, robotul ar putea în 
curând să preia controlul la rândul său. Umanitatea ar fi din ce în ce mai 
mult sub amprenta tehnologiei ?  

o Partea a treia a avut tema Tehnologia în serviciul Omului pentru 
Fraternitate, Comunicare si Pace. Cântecele cuprinse în partea a treia, 
create de copii şi profesori, sunt mesajul de Pace în Europa transmis de 

partenerii la proiect. 
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La întâlnirile următoare din Letonia şi Republica Cehă s-a consolidat înţelegerea între 

membrii MIT EU Band şi s-au verificat diverse realizări tehnologice şi modul lor de 
utilizare simultan cu interpretarea de cântece şi de elemente de coregrafie. 

Ca urmare a  entuziasmului participanţilor, s-a decis ca, pe lângă spectacolul din Italia 
(unde a fost prevăzut iniţial să fie susţinut), să se susţină spectacole şi în Germania şi 
Franţa.  Succesul spectacolelor, în afară de a fi o experienţă nouă şi interesantă pentru toţi 

participanţii, a crescut şi mai mult încrederea în posibilităţile lor creative, tehnologice şi 
expresive.   
În ultima întâlnire din Grecia (Atena), conţinutul şi aspectele grafice ale CD-ului şi DVD-

ului au fost atent definite. Aceste două produse, bazate pe competenţele tehnice şi de 
creativitate ale participanţilor au fost, de fapt, considerate a fi de mare importanţă atât 
pentru diseminarea proiectului  cât şi ca un memento tangibil al unei experienţe care va 

rămâne mereu vie în minţile şi inimile participanţilor. 
Este necesar să se sublinieze faptul că schimbul continuu de materiale multimedia a fost 
posibil cu ajutorul tehnologiilor de comunicare existente, oferind astfel un exemplu 

pentru modul în care acestea, dacă sunt utilizate într-un mod creativ şi interesant din 
punct de vedere cultural, pot aduce împreună tinerii europeni şi pot realiza legături la 
distanţă pe baza intereselor comune puternice. 
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Multimedia E-Platform for the democratic learning of  the 
foreign languages 

Obiectivele proiectului multilateral Comenius "Multimedia E-Platform for the Democratic 
Learning of the Foreign Languages" sunt:  

o promovarea educatiei interculturale europene bazatã pe învbãtarea limbilor 
strãine,  

o aplicarea intensivã a noilor tehnologii si facilitarea interdisciplinaritãtii ca o 

cale a dobândirii de cunostinte la nivel european si mondial.  
o crearea unei alternative de învãtare care sã poatã fi aplicatã în cazul 

învãtãrii la distantã sau în cazul învãtãrii cu frecventã redusã.  
Partenerii din acest proiect (Şcoli din România, Italia, Portugalia, Polonia), coordonate de 
Liceul Teoretic "Mihail Kogãlniceanu" din Vaslui-România, au colaborat în vederea 

obţinerii urmãtoarelor produse finale: 

• platformã de e-learning de tip Claroline pentru toate institutiile implicate în 

proiect, implementatã în intranet, în prima etapã, apoi ca un site comun, în etapa 
a doua; 

 
 

 



 

 194 

• o nouã metodologie de e-learning şi manuale electronice de învãtare a limbilor 

francezã, englezã, spaniolã şi italianã, destinate unui spectru larg (de la 6 la 19 

ani), în concordantã cu programele naţionale ale instituţiilor în parteneriat; 

• un manual de bune practici, bazat pe experientele din proiect; 

• un suport de curs pentru formarea continuã a profesorilor d e limbi strãine.  

Strategia de îndeplinire a obiectivelor şi de realizare a produselor finale s-a bazat pe 
activitãti specifice, o permanentã cooperare şi comunicare între institutii, 

corespunzãtoare punerii în practicã a strategiilor comune şi complexe de evaluare şi 
diseminare. Proiectul s-a desfãşurat în perioada 2009-2011. 
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Flora - Regăsirea dragostei pentru natură 

Proiectul şi-a propus să dezvolte abilităţile fundamentale ale elevilor din şcolile 
partenere, în scopul afirmării unei cetăţenii europene active, prin îmbunătăţirea unei 

probleme de mediu. 
Coordonatorul proiectului a fost Colegiul Naţional de Informatică din Piatra Neamţ, iar 
parteneri şcoli din Polonia, Spania şi Suedia.  

Grupul ţintă al proiectului a fost compus din 70 de profesori şi 820 elevi din şcolile 
partenere în proiect, precum şi comunităţile locale din zonele partenerilor.  
Activităţile principale ale proiectului au vizat: 

• identificarea de posibile soluţii de ameliorare a problemelor de mediu prin 

schimbul de informaţii cu alţi parteneri; 

• sensibilizarea opiniei publice şi dezvoltarea unei atitudini civice cu privire la 

problemele ecologice, prin activităţi ştiinţifice şi artistice;  
Produsele finale ale proiectului cuprind: 

• pagina web, menţinută şi după încheierea proiectului; 

• broşura ştiinţifică şi CD-ul educaţional; 

• clubul de ecologie care îşi continuă activitatea şi după închiderea proiectului; 

• zone care au fost ecologizate de către elevii şi profesorii implicaţi în proiect, care 
vor fi menţinute în bune condiţii şi după terminarea proiectului. 
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Mituri reinventate 

Scopul acestui proiect şcolar bilateral Comenius, în care au fost parteneri Colegiul 
Naţional Octavian Goga din Sibiu şi IES Suarez de Figueroa din Zafra Spania, a fost acela  
de a dezvolta creativitatea şi imaginaţia elevilor, pornind de la texte pre-existente care 

scot în evidenţă specificul naţional. În prima parte a proiectului, elevii au fost îndrumaţi 
să compare mituri şi legende fundamentale cu cele ale partenerilor europeni pentru a 
descoperi ceea ce  ne leagă şi ceea ne conferă totuşi unicitate. Abordarea comparată a fost 

prezentată într-o broşură. Partea a doua a proiectului a constat în rescrierea unei legende 
româneşti respectiv spaniole, într-o formă adaptată la realităţile secolului XXI.  
Produsul final al proiectului a constat într-o reprezentaţie de teatru care să conţină 

prezentarea artistică a celor două mituri. Sarcinile de lucru au presupus o combinaţie de 
competenţe cognitive cum ar fi: 

• evaluarea de texte, 

• crearea de texte alternative,  

• realizarea unor cercetări prealabile,  

• compunerea de texte şi competente de comunicare ( prin contactul permanent cu 

membrii echipei de lucru din scoala si cu cei din scoala partenera).  

Proiectul s-a bazat pe o abordare interdisciplinară, combinând cunoştinţe şi aptitudini 
care ţin de domeniul literaturii, limbilor străine, istoriei şi artelor. 
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Legendele şi miturile selectate de cele două  echipe au fost: 

 

• Romania    •  Spania 

o Legenda Meşterului Manole  o  Bigotes 
o Legenda ciocărliei   o  D.Lope de Mendoza 

o Mitul etnogenezei   o  Extremaduran Mythology 
o Mitul zburătorului   o La Serrana de la Vera 

 

20 de elevii români au participat la o mobilitate de 10 zile în Spania, în aprilie 2010, iar 
elevii spanioli au participat la o mobilitate de 10 zile, în aprilie 2011, în România. 
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Pe durata vizitelor elevii au prezentat asemănările şi deosebirile identificate în cazul 
legendelor analizate. 
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În luna iulie 2011 elevii celor două şcoli partenere au prezentat spectacole de teatru cu 

temele: 

• Iubeşte, visează, creează  -în România; 

• O zi în lumea minunată a mitologiei din Extremadura - Spania 

Proiectul a determinat un puternic impact la nivelul participanţilor şi al instituţiilor 
implicate. În cazul şcolii din Romania câteva dintre rezultatele pe termen lung sunt: 

• Cursul opţional "Structurile mitice în textul literar - elemente de mitologie 
comparată" predat la o clasă a XII-a în anul şcolar 2011-2012; 

• Atelierele de traducere (română - engleză), organizate în anii şcolari 2009-2011 
au fost integrate în programa şcolară. Un curs opţional de traduceri a fost 
aprobat şi a fost predat la două clase în anul şcolar 2010-2011. 

• Clubul de teatru organizat în anul şcolar 2010-2011 va continua să  implice elevii 
în activităţi extracurriculare artistice.  
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Învăţăm distrându-ne 

"Învăţăm distrându-ne" a fost un proiect Comenius bilateral având ca parteneri Şcoala cu 
clasele I-VIII Nr.113 “General David Praporgescu” din Bucureşti şi şcoala primară Ozel 
Bilge Atabey Ilkogretim Okulu din Osmaniye, Turcia. Grupul ţintă al acestui proiect a fost 

reprezentat de elevii şcolilor partenere, iar obiectivele proiectului au urmărit să: 

• Dezvolte capacităţi de învăţare şi motivaţia elevilor de a studia limbi străine; 

• Transmită elevilor cât mai multe informaţii privind cultura şi limba ţării 

partenere; 

• Contribuie la conştientizarea elevilor cu privire la similitudinile şi diferenţele 

între culturile europene. 

Pentru atingerea obiectivelor proiectului, elevii au fost implicaţi în activităţi distractive 
de învăţare privind limba, cultura, tradiţiile şi istoria fiecărei ţări partenere, activităţi în 
care  s-au  utilizat poveştile unor personaje comice celebre din literatura română - Păcală 

şi din cea turcă - Nastratin Hogea. Poveştile au fost o sursă de glume, scenete, snoave şi 
proverbe în cultura ambelor ţări. Limba română a constituit limba de studiu pentru elevii 

turci, iar limba turcă  limba studiu pentru elevii români. Limba engleză a fost limba de 
comunicare a proiectului. Elevii români au învăţat snoave turceşti şi elevii turci snoave 
româneşti.  

Au fost puse în scenă spectacole în care: 

• interpretarea s-a făcut în trei limbi: turcă, română şi engleză.  

• costumele elevilor au fost costume tradiţionale din cele 2 ţări. 

Spectacolele au fost înregistrate şi proiectate pe panouri, postate pe web 
site-urile şcolilor, difuzate în consiliile locale, ziare, în broşuri etc. 

Produsele realizate în cadrul proiectului au fost : 

• un film documentar cu titlul « Corespondenţe culturale” care 

trasează o paralelă între cele două personaje comice - Păcală şi 
Nastratin Hogea. Prin realizarea acestui film elevii au dobândit 

competenţe multiple de : cercetare, analiză contrastivă, 
folosirea limbii engleze şi a calculatorului. 

• revista "învăţăm distrându-ne" care cuprinde poveşti 

dramatizate cu perosnajele Păcală şi Nastratin Hogea, studii 

comparative de proverbe româneşti şi turceşti, obiceiuri şi 
tradiţii precum şi eseuri ale elevilor.  

• calendarul "Învăţăm distrându-ne" în care sunt prezentate 

alternativ obiceiuri şi tradiţii româneşti şi turceşti specifice 

fiecărei luni, împreună cu fotografii din festivalurile "Învăţăm 
distrându-ne". 
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• Site-ul proiectului ; 

• Înregistrări ale spectacolelor jucate de elevii celor două şcoli, pe scenele Palatului 

Copiilor din Bucureşti şi ale Centrului Cultural din Ormaniye. 

 
20 de elevi români au 
participat la o mobilitate 

de 10 zile, în Turcia în 
aprilie 2010, iar elevii 

turci au participat la 
mobilitate în România. 
Produsele finale ale 

acestui proiect reprezintă 
material didactic suport 
pentru activităţile 

curriculare din cele două 
şcoli. Ele sunt puncte de 
plecare pentru alte 

proiecte şi exemple de 
bună practică.  Proiectul în 
ansamblul său a stimulat 

spiritul de competitivitate 
în rândul elevilor şi oferit 
un sistem de valori util 

elevilor atunci când caută 
modele. Prin 
implementarea 

proiectului, şcolile 
partenere au câştigat 

prestigiu la nivel local 
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Reţeaua regională pentru educaţie incluzivă 

Proiectul cu titlul de mai sus, este un proiect Comenius Regio derulat în perioada 
2009-2011 având ca parteneri principali: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Caraş 
Severin, România şi Câmara municipal de Figueiró dos Vinhos, Portugalia. Ceilalţi 

parteneri implicaţi în proiect sunt: 

• Centrul Scolar Pentru Educatie Incluziva "Primavara"; 

• Asociatia "Pentru copiii primaverii"; 

• Escola Secundária De Figueiró Dos Vinhos; 

• Santa Casa da Misericórdia de Figueiró Dos Vinhos. 

Acest proiect s-a născut din necesitatea de a dezvolta o reţea organizată pentru a 
coordona, a dezvolta şi a implementa, în ambele regiuni din Portugalia şi Romania, 

activităţi care promovează accesul la educaţie pentru toţi copiii. Parteneriatul regional nu 
a fost stabilit accidental, fiind rezultatul muncii împreună timp de mulţi ani într-un 
proiect multilateral Comenius. În timpul colaborării, au fost descoperite atât similitudini 

şi modele de bună practică, cât şi diferenţe, obstacole, care ar putea fi evitate în  procesul 
complex de integrare a copiilor cu nevoi speciale.   
Proiectul a avut ca scop final: 

• să atragă şcoli, ong-uri, autorităţi locale pentru a deveni membri activi ai reţelei 

regionale pentru educaţia incluzivă şi pentru a dezvolta activităţi viitoare care 
promovează educaţia incluzivă.  

• să sensibilizeze opinia publică privitor la problematica persoanelor/copiilor cu 

dizabilităţi.  

Pentru atingerea scopului precizat, au fost stabilite următoarele obiective: 

• realizarea schimbului de experienţe în domeniul educaţiei incluzive;  

• crearea reţelei regionale ca sprijin pentru şcolile incluzive; 

• integrarea copiilor cu dizabilităţi în şcolile de masă. Prin crearea unei reţele 

regionale, s-a oferit o sursă constantă de informare pentru profesori şi pentru 
părinţi şi au fost puşi în legătura specialiştii cu profesorii şi cu părinţii, oferindu-

le posibilitatea de a avea o comunicare deschisă.  
Prin derularea activităţilor de proiect s-au obţinut următoarele 
produse: 

• Studiu comparativ -Educaţia incluzivă în România şi 

Portugalia Acest studiu conţine:  
O Prezentarea  sisrtemului de Educaţie incluzivă în 

România”; 

O Educaţia incluzivă în Portugalia; 
O Situaţia demografică în judeţul Caraş-Severin - 

România ; 

O Situaţia demografică în municipiul Figueiro dos 
Vinhos – Portugalia; 

O Prezentarea cercetării în România şi Portugalia; 

O Concluziile cercetării în România ; 
O Concluziile cercetării în Portugalia ; 

O Optimizarea procesului de incluziune în şcoli Caraş-
Severin, România şi Figueiro dos Vinhos , Portugalia; 

O Concluzii finale; 

O Bibliografie şi  Anexe. 

• Logo - creat pentru proiect în cadrul primei întâlniri din 

Portugalia. Forma circulară reprezintă lumea, cercurile 
concentrice colorate diferit semnifică diversitatea (diferiţi, 

dar egali), cercul alb central, cu inscripţia "in" , reprezintă 
obiectivul comun a proiectului, acela de a susţine incluziunea.  
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• Centre de informare şi documentare pentru educaţie incluzivă. Etapele în  

înfiinţarea acestor centre au fost: 

o  stabilirea criteriilor pentru înfiinţare: 10 în România şi 3 în Portugalia.  
o  deschiderea centrelor de informare şi documentare pentru educaţie 

incluzivă în perioada decembrie 2010-ianuarie 2011. Fiecărui centru i-a 
fost atribuită o adresă e-mail, având astfel posibilitatea să schimbe 
informaţii, materiale cu alţi membri ai reţelei şi să preia cererile 

părinţilor, elevilor, specialiştilor, orientându-i corespunzător, în funcţie 
de nevoile lor. 

• Revista "Spaţiu in" . Caracteristicile revistei au fost stabilite în comun acord de 

către parteneri. Revista conţine: 

o  prezentarea proiectului şi a rezultatelor sale,  
o exemple de bune practici din activitatea centrelor de informare şi 

documentare pentru educaţie incluzivă,  

o opinii ale profesorilor/specialiştilor în domeniul educaţiei incluzive. 

• Pagina web a proiectului: http:// www.kalos.ro/rnie. 

• Pliantul proiectului. 

 
o rezentarea proiectului pentru Conferinţa de la Reşiţa. 
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În cadrul proiectului au avut loc 6 întâlniri de proiect, 3 în România şi 3 în Portugalia. 

 

Reţeaua formată în ambele ţări va rămâne funcţională pentru diseminarea bunelor 
practici, iar activităţile viitoare vor continua să sprijine şi să contribuie la creşterea 
calităţii procesului de învăţământ pentru toţi copiii. Proiectul va permite astfel celor două 

regiuni, atât de îndepărtate din punct de vedere geografic, să desfăşoare activităţi 
similare, transformând expresia “educaţie pentru toţi” în realitate. 
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„Îmi face o deosebită plăcere să împărtăşesc celor 
interesaţi despre ... 

Cursul de factură transcurriculară cu titlul  “Activating Learning processes: Feuerstein’s 
Structural Cognitive Modifiability and Mediated Learning Experience Theory and the 

Instrumental Enrichment Programme – Netherlands”, organizat în perioada 3-
14.07.2011, la Zwolle, Olanda, de  prof. dr. Jo Lebeer, University of Antwerpen, Dept. of 
Medicine, Belgium, la care am participat.  Acest curs s-a referit la sistemul de mediere a 

învăţării, experimentat de peste 50 de ani cu rezultate remarcabile de un profesor 
pasionat care, vorbind în numele copiilor cu dificultaţi de învăţare , spunea: 

Elementul distinctiv al sistemului 
de mediere constă în pragmatismul 
lecţiilor mediate, orice exerciţiu de 

mediere încheindu-se cu extragerea 
de către elev a unui “principiu de 
viaţă” despre care elevul este 

provocat să gâdească în ce situaţii îl va folosi .  
Profesorul Reuven Feuersein, autorul metodei, s-a născut în Botoşani, Romania în 1921, 
iar acum trăieşte în Jerusalem. Prin intermediul intervenţiilor sale directe la Conferinţa 

din Olanda, via Skype, profesorul de 90 de ani a demonstrat luciditate, înţelepciune, 
tenacitate şi putere de muncă şi aceeaşi determinare de a ajuta copiii să se adapteze lumii 
în care au venit. Profesorul a început prelegerea cu o întrebare provocatoare: credeţi că 
prin mediere, cel mai slab copil dintr-o clasă, poate deveni printre cei mai buni? 
Domnia sa a reuşit aceste performanţe cu mulţi copii şi pe parcursul a două săptămâni 



 

 206 

ne-a demonstrat prin ce metode se poate realiza aşa ceva. A fost contemporan şi a 

colaborat cu Piaget şi Vygostki, dar a continuat cercetările pe un traseu propriu, 
susţinând încă din 1960 că prin asistare pedagogică dirijată şi dezvoltare a funcţiilor 

cognitive, creierul uman  se poate modifica! (s-a demonstrat acest lucru după apariţia 
RMN-ului şi studierea comparativă a creierului înainte şi după mediere). Sistemul de 
metode aplicative ale profesorului Feuerstein conţine:  

•••• o teorie centrală, Structural Cognitive Modifiability, SCM – inteligenţa, adaptarea 

la mediu poate fi modificată! Metoda este aplicată cu succes copiilor cu dificultăţi 
de învăţare, retard, cu sindrom Down;  

•••• o metodă de lucru, Mediated Learning Experience, MLE, o tehnică care a produs 

efectiv modificarea structurii creierului copiilor asistaţi prin învăţare mediată, în 

ţări din toată lumea;  

• un program: Instrumental Enrichment incluzând 14 programe separate ce 

dezvoltă  funcţiile cognitive folosind MLE pentru tineri şi adulţi cu vârste de peste 
de 10 ani şi 10 programe de lucru cu copii cu vârste cuprinse între 4 şi 9 ani;  

• o metodă de evaluare: LPAD, Learning Propensity Assessment Device, o metodă 

dinamică de evaluare a  funcţiilor cognitive ce permite unui evaluator instruit să 
prescrie exerciţii specifice pentru corecţia funcţiilor cognitive deficitare;  

• un  program de cercetare şi dezvoltare în Chicago şi o reţea de 75 centre 

autorizate în toată lumea care aplică şi înregistrează progresele metodei 

Feuerstein;  

• un program anual de formare  ce permite educatorilor, terapeuţilor, psihologilor 

şi părinţilor să cunoască tehnica de lucru, să preia materialele de specialitate şi să 
folosească instrumentele IE şi LPAD la sprijinirea copiilor, elevilor sau clienţilor 

lor ;  

• 30 de conferinţe internaţionale anuale de promovare şi valorificare a 

rezultatelor ce s-au ţinut în Jerusalem, Chicago, Amsterdam, Londra, etc. 
Conferinţa din 2010 a avut loc la Cluj, Romania- ţara unde s-a născut profesorul 

Reuven Feuerstein, un supravieţuitor al holocaustului.  
Lectorii cursului din Zwolle, Olanda sunt profesori universitari practicanţi ai metodei 
Feuerstein în lume, ei susţinând prelegeri, demonstraţii practice şi seminarii de lucru 

direct cu instrumentele IE de dezvoltare a funcţiilor cognitive. La curs au participat peste 
300 de profesori, psihologi, părinţi din peste 30 ţări ale lumii, numeroşi copii cu probleme 

care au primit învăţare mediată în 

prezenţa părinţilor şi a participanţilor la 
curs. Deşi programul a fost deosebit de 
încărcat (de la 8.30 la 18.30), s-a creat o 

atmosferă deosebită de responsabilizare şi 
conştientizare a rolului profesorului/ 
părintelui în viaţa copiilor  şi s-au legat 

numeroase relaţii de cooperare cu colegii 
care deja practică aceste metode în 
Honkong, SUA, Africa de Sud, Australia. 

Astfel, în multe ţări din lume se practică de 
zeci de ani metoda Feuerstein şi milioane 

de copii cu un debut mai slab, cu sindrom 
Down sau recuperaţi după accidente, 

reuşesc să fie integraţi în societate, cu cheltuieli minime, dar cu rezultate de 

adaptabilitate peste aşteptări. În Scoţia Instrumentele de mediere a cogniţiei au fost 
introduse în curriculum, studenţii învăţând cum să medieze învăţarea în orice domeniu.  
Formatori de excepţie, practicanţi ai metodei Feuerstein în lume:  

• Prof. Reuven Feuerstein, Ph.D., International Center for the Enhancement of 

Learning Potential and School of Education, Bar Ilan University, Israel; 
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• Prof. Alex Kozulin, Ph.D., International Center for the Enhancement of Learning 

Potential and Department of Occupational Therapy, Tel Aviv; 

• Mrs. Ruth Deutsch, M.A. (Educational Psychology), Adjunct Lecturer, Institute of 

Education, University of London, UK ; 

• Prof. Lou Falik, Ph.D., Department of Counseling Psychology, San Francisco State 

University, USA; 

• Mrs Prof. Jeanne Zehr , Ph.D,Principal  Central Christian School, Indianna, USA 

După venirea de la curs am trimis pe toate adresele de e-mail ale colegilor profesori din 

Neamţ şi Iaşi (peste 100 persoane) un articol de diseminare referitor la informaţiile 
primite la curs: conţinut, autor, 
metode folosite. În articol am 

precizat că participarea la curs 
a fost posibilă prin accesarea 
unei burse de formare 

Comenius, finanţată de Comisia 
Europeană, prin intermediul 

ANPCDEFP, programul Lifelong 
Learning.  
Fiind solicitată de CCD în 

calitate de formator să lucrez 
cu 4 grupe a 25 de învăţători 
debutanţi, în luna august, am 

diseminat aceste informaţii, am 
tradus un material cu funcţiile 
cognitive care după Feuerstein 

ar sta la baza gândirii umane,  
am multiplicat o pagina dintr-o 
fişă de lucru si i-am provocat 

pe învăţători să lucreze si ei 

după instrumentele Feuerstein. Au fost uimiŃi cât de simplu se poate antrena creierul să 

facă  operaţiuni complicate ca “stabilirea unei strategii”, “gândire ipotetică”, găsirea unor 
“principii de viaţă” sau căutarea unor “aplicaţii practice” după o lecţie oarecare de 

matematică. 
Am trimis colegilor din grupul de lucru din Olanda şi formatoarei mele din SUA, PH.Dr 
Jeanne Zehr, o descriere a acestei activităţi, un articol în limba engleză. Uimirea mea  a 

fost că Jeanne mi-a postat articolul pe Global Feuerstein Network şi pe site-ul “Soaring 
mind”, internaţionalizând prima mea experienţă de mediere a învăţării pentru adulţi. 

Găsiţi articolul la adresa: http://soaringminddotcom.wordpress.com/2011/08/06/hello-
world/#comments. Am fost de-a dreptul fericită când Profesorul Feuerstein mi-a scris 
personal în limba engleză şi limba română după ce a citit articolul meu pe Global 
Feuerstein Network:  

 
În viitor voi media învăţarea la clasa unde voi preda matematică (directorii au obligaţie 
de a preda din acest an), de asemenea voi oferi la CCD un suport de curs cu “Instrumente 
Feuerstein de mediere a învăţării” în vederea includerii pe oferta CCD de cursuri de 

pedagogie, pentru formarea continuă a colegilor dascăli.  Impactul diseminării acestor 
metode pedagogice va fi semnificativ atât la nivelul Şcolii 5 unde predau (peste 100 cadre 
didactice vor fi consiliate să se înscrie pentru cursul de la CCD), cât şi asupra părinţilor, 

care vor afla că orice copil poate fi ajutat să înveţe, să se adapteze la cerinţele vieţii 
sociale, să-şi îmbunătăţească gândirea prin implicarea adulţilor motivaţi şi interesaţi. Voi 
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disemina Instrumentele de mediere a învăţării în rândul psihologilor, a profesorilor de 

matematică precum şi celor 23 educatoare din grădiniţa arondată şcolii. 

MulŃumesc celor ce au făcut posibilă finanŃarea participării mele la conferinŃă prin 

Programului LLP, ANPCDEFP, profesorului Feuerstein şi echipei organizatoare, pentru 

calitatea cursului şi a materialelor şi prof. Lebeer Jo, care a insistat ca acest curs să fie în 
Europa şi să poată fi accesat de profesorii din Romania, formatorilor din lumea întreagă şi 
din SUA care ne-au furnizat materiale suplimentare (Jeanne Zehr).” 

Mariana Rosanu 
Profesor  de matematică şi director 

Școala cu clasele I-VIII, Nr.5 Piatra NeamŃ 
 

Outdoor environmental learning- Suedia 

Mă numesc Noghi Maria şi sunt profesoară la ciclul primar în cadrul Şcolii Generale 

nr.2, Pecica, judeŃul Arad. În perioada 15-22 mai 2011 am participat la un curs de 

formare, finanŃat în cadrul acŃiunii Comenius-Mobilitaţi individuale, curs organizat 

în Suedia (Rimforsa şi Linkoping) de către Kinda Municipality-Kinda Kommun prin 

Margit Hensler-coordonator principal. Tema cursului de formare a fost „Învăţarea 
în aer liber”. 

Primele 5 zile ale cursului s-au desfăşurat într-o comună numită Rimforsa şi au constat în 

foarte multe activitaţi în aer liber şi: 

• am învăţat: 

o jocuri de cunoaştere pe care pot să le aplic la clasă, ca elevii să se 

cunoască mai bine unii pe alţii şi să dezvolte relaţie de prietenie,  
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o jocuri care pot fi folosite la orele de matematică, istorie, geografie, 

ştiinţe ale naturii etc., 
o activităţi foarte utile pentru lecţii, 

• am devenit conştientă de importanţa activităţilor în aer liber,  

• am participat la un seminar în care ni s-a vorbit mult despre stare fizică şi 
psihică a copilului atunci când participă la astfel de activităţi, care îl ajută să: 

� se relaxeze,  
� coopereze, 

� activeze mult mai bine decât o face în sala de clasă. 

În ultimile două zile am participat la activităŃi într-un parc din orăşelul Linkoping. 

Pogramul a fost foarte bine organizat. Pe tot parcursul cursului am avut multe de învăţat 
de la formatori, nu numai din activităţile desfăşurate ci şi din felul lor de a fi: deschis, 

optimist, gata oricând să încurajeze.  

Am vizitat două şcoli şi o grădiniţă şi am rămas surprinsă de ceea ce învaŃă copiii. Pe 

lângă subiectele teoretice, învăţătura de bazează mult pe aspectele practice ale vieţii. De 
exemplu, elevii învaţă să semene legume, să coasă, să cioplescă lemnul etc. Copiii sunt 

învăţaţi să iubească şi să protejeze natura, pentru că au nevoie de ea. 

Întorcându-mă acasă mi-am propus să lucrez şi eu cu elevii cât mai multe activităŃi 

practice. Atât în cadrul orelor cât şi în cadrul activităŃilor extra-curriculare, vreau să ies 

cât mai mult cu elevii în aer liber şi să îi învăţ cât mai multe lucruri practice, utile în viaţă. 
Pentru anul şcolar 2011-2012 îmi propun, ca la lecţiile unde este potrivit, să introduc câte 

o activitate în aer liber şi astfel interesul elevilor şi randamentul şcolar să crească. De 
asemenea mă gândesc la o listă cu lucruri practice pe care să le facem împreună, lucruri 
care îi vor ajuta în viaţă. 

 
Mă bucur că am avut această oportunitate, să învăţ de la nişte oameni experimentaţi în 
ceea ce priveşte activitatea în aer liber cu copiii şi să observ sistemul de învăţământ 

suedez. Consider că am avut multe de învăţat din această experienţă şi încurajez pe 
oricine să încerce să participe la un astfel de stagiu de formare.” 
 

Noghi Maria 

Şcoala Generale nr.2, Pecica, judeŃul Arad 
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Curs de fomare continuă- Comenius 

”În perioada 9-13 mai 2011, am participat la 

cursul de formare continuă Comenius „Children 

with special needs: integration of disabilities in 

classroom”, în Italia, Reggio Emilia. În calitate de 
profesor de educaţie specială la Şcoala Specială 
nr. 6 „Sf. Nicolae” din Bucureşti şi responsabil al 

Comisiei  de Terapii Specifice de Compensare şi 
Recuperare din cadrul şcolii, am fost foarte 

interesată de acest curs, pentru cunoaşterea unor 
noi metode de abordare a elevilor cu dizabilităţi, 
integraţi în şcoli, în vederea îmbunătăţirii 

strategiilor educative şi pentru schimbul de  
experienţă profesională cu specialişti din diferite 
ţări europene, în vederea dezvoltării unor relaţii 

de colaborare. 

Organizatorul cursului, L`Arcobaleno Servizi- 
Cooperativa Sociale, este o organizaţie ce are ca scop principal facilitarea incluziunii 

tuturor  copiilor cu nevoi speciale şi dispune de o 
echipă de lucru multidisciplinară, formată din: 
medici neuropsihiatri, psihologi, logopezi, 

terapeuţi, educatori, formatori, ce desfăşoară 
activităţi variate în cadrul organizaţiei (cercetare 
ştiinţifică, prevenire, screening în şcoli, 

diagnostic  şi tratament/ terapii,  proiecte 
educaţionale), conferind astfel instituţiei  

organizatoare o experienţă pertinentă şi 
valoroasă în lucrul cu persoanele cu dizabilităţi. 
Caracterul de noutate şi interes al stagiului de 

formare l-a constituit, atât pentru mine cât şi 

pentru participanŃii din alte Ńări, faptul că Italia 

este o ţară în care modelul incluziunii copiilor cu 
dizabilităţi este bazat pe incluziune totală. 

Împărtăşirea diferitelor perspective privind 
sistemele de educaţie specială din fiecare dintre 
ţările participanţilor a condus la evidenţierea 

atât a punctelor tari cât şi a celor slabe ale 
diferitelor sisteme educaţionale. 
Formatorii au îmbinat strategii variate de 

formare, constând în: 

• sesiuni de prezentare în plen a unor: 

o concepte cheie în 
psihopedagogia italiană,  

o proiecte derulate în şcoli şi 
centre pentru integrarea 
elevilor cu dizabilităţi,  

• lucrul pe grupe, 

• vizite la grădiniţe, şcoli, centre de 

reabilitare.  
Am putut observa strategii educaţionale moderne utilizate în incluziunea şcolară a 
elevilor cu dizabilităţi în şcolile de masă şi în facilitarea incluziunii sociale a acestora. 
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Toate aceste activităţi desfăşurate au fost conduse foarte bine de formatori, într-o 

atmosferă de deschidere,  respect  şi colaborare ce a favorizat schimbul de idei, învăţarea 
prin cooperare şi  legarea de prietenii. 

După participarea la curs, am desfăşurat activităţi de diseminare:  

 

• la nivelul şcolii în care 

lucrez, la care au 
participat profesori 

psihopedagogi şi părinţi 
ai elevilor cu dizabilităţi,  

• la nivelul Comisiei 

Metodice a Profesorilor 

Itineranţi/de sprijin din 
Bucureşti (care oferă 
sprijin pentru integrarea 

elevilor cu dizabilităţi în 
şcolile de masă), 

• pe site-ul Didactic.ro.  

Prin diseminări am urmărit în 

principal prezentarea unor 
materiale, mijloace, tehnici de 
învăţare şi incluziune moderne, în vederea îmbunătăţirii strategiilor utilizate în 

intervenţia educativă pentru elevii cu dizabilităţi, dar şi evidenţierea punctelor tari şi 
slabe ale diferitelor sisteme de educaţie specială, pentru atenuarea celor slabe din 
sistemul nostru, în măsura în care este posibil acest lucru. “  

 
Ţuţu Alina Ştefania,  

profesor de educaţie specială la Şcoala Specială nr.6 „Sf. Nicolae”, Bucureşti. 
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MATHEU-Identification, Motivation and Support of the 
Mathematical Talented Students in the European Schools 

„In perioada 26 mai-1 iunie 2011 am participat la cursul de formare continua “MATHEU-
Identification, Motivation and Support of the Mathematical Talented Students in the 

European Schools” care s-a desfăşurat în localitatea Protaras din Republica Cipru.  
În întreaga mea activitate didactică am avut ca obiectiv principal dezvoltarea la elevi a 
competenţelor în domeniul matematicii necesare admiterii cu succes în treapta 

superioară de şcolarizare, precum şi obţinerea de rezultate meritorii în urma participării 
la concursurile  judeţene, interjudeţene şi naţionale. Am ales cursul din Cipru pentru că 

prin obiectivele lui a răspuns cel mai bine nevoilor mele de formare, oferindu-mi  
oportunitatea de a-mi dezvolta competenţele necesare pentru identificarea, motivarea şi 
susţinerea elevilor talentaţi la matematică. 

Cursul este rodul colaborării a 8 universităţi din  Cipru, Grecia, 
Bulgaria, Germania, Italia, România şi Ungaria.  
Elementul inovator al cursului l-a constituit introducerea 

participanţilor în filozofia identificării, motivării şi susţinerii 
elevilor talentaţi la matematică. Ne-au fost prezentate 
instrumente de identificare şi am fost formaţi să le folosim. Au fost 

prezentate metode de motivare, susţinere şi de predare inedite. 
Instrumentele de identificare sunt teste psihologice şi de 
matematică aplicabile elevilor. Organizatorii au pus la dispoziţia 

participanţilor seturi de astfel de teste care pot fi folosite pentru 
întreaga perioada de dezvoltare a elevilor talentaţi.  
În cadrul activitaţilor şi a atelierelor de lucru, s-au analizat metode 

şi instrumente folosite în şcolile europene pentru identificarea, motivarea şi susţinerea 
talentelor la matematică, s-au dezvoltat metode şi instrumente pentru identificarea 

elevilor potenţial dotaţi la matematică atât pentru invaţământul gimnazial cât şi cel liceal 
şi s-au dezvoltat metode speciale de predare şi materialele didactice necesare în acelaşi 
scop. 

În urma participării la stagiul de formare, am dobândit competenţe de folosire a testelor 
pentru descoperirea elevilor talentaţi la matematică, ştiu să construiesc tipuri de teste de 
matematică pentru descoperirea elevilor talentaţi, ştiu să identific profilul elevului 

talentat la matematică şi cunosc noi metode de predare.  
Excursiile  organizate la Nicosia, Stânca Afroditei şi la situl 
arheologic de la Kourion mi-au dat prilejul să cunosc tradiţiile 

locale, culturale şi istorice ale tarii aflate la confluenţa a trei 
continente Asia, Africa şi Europa.  
Participarea internaţională m-a situat într-un spaţiu intercultural, 

dându-mi posibilitatea să-mi dezvolt competenţele lingvistice în 
domeniul profesional, la limba engleză şi să leg prietenii cu 
participanţi din alte şcoli europene. 

Întoarsă acasă, mă simt responsabilă să raspândesc în scoală şi în 
comunitate achiziţiile dobândite la curs. Pentru aceasta am 

organizat activităţi de diseminare cu elevii, colegii de catedră, din şcoală, cu cadre 

didactice din comunitate şi din împrejurimi şi le-am pus la dispoziţie materialele primite 
la curs. Aceştia şi-au aratat disponibilitatea de a participa la astfel de activităţi de 

formare, dar cel mai mult s-au arătat interesaţi de a participa la derularea unui proiect 
multilateral Comenius ”Mathematics Around Us”, începând cu anul şcolar 2012. ” 

Bârlău Rodica Silvia 
Profesoară de matematică la Şcoala cu clase I-VIII “Nicolae Popoviciu”, Beius, Bihor. 
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Valorizarea mobilităţilor individuale Comenius prin 
proiecte educaţionale 

„Şcoala specială contemporană se confruntă cu numeroase provocări datorită faptului că 
şcolarizează elevi cu o cazuistică aparte, cu diagnostice foarte variate, cu deficienţe 

severe, profunde şi asociate. Activitatea mea de terapie a tuburarilor de limbaj la Şcoala 
Specială Nr. 10 din Bucureşti este o activitate complexă care solicită cunoaşterea foarte 
bună a proceselor gândirii, memoriei şi a mecanismelor învăţării. 

Participarea la mobilitatea individuală de formare profesională Comenius "Bazele 
educaţiei incluzive – metodologia Grunnlaget" m-a determinat să aplic o nouă strategie de 

integrare socio-educaţională a copiilor cu cerinţe educative speciale (CES) practicată în 
Norvegia şi anume, integrarea prin opoziţie (eng. "opposite integration"). Aceasta 
presupune integrarea elevilor obisnuiţi în activităţile elevilor cu CES. In acest sens, am 

realizat un proiect de parteneriat educaţional cu Liceul de Arte Plastice Tonitza în care 
elevii din cele două instituţii desfăşoară activităţi artistice comune, cu scopul de a 
promova o atitudine nediscriminatorie, de cooperare şi într-ajutorare şi integrarea 

socială a copiilor cu CES. Titlul proiectului este ales sugestiv: SCOICA, făcând referinţă la 
ideea de protecţie.  
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Activităţile presupun lucrul în echipă şi se desfăşoară sub formă de ateliere în care elevii 

învaţă diverse tehnici de lucru: pictura pe sticlă, embosare, realizare de lumânări 
decorative. Aceste activităţi s-au derulat şi se vor derula, în principal, în cadrul Şcolii 

Speciale Nr. 10, dar şi în comunitatea locală (vizite la galeriile de artă din Bucuresti).  

Prima acţiune comună a avut loc pe data de 10 octombrie 2011 şi a constat în vizitarea 

Şcolii Speciale Nr. 10 în vederea familiarizării elevilor de la Liceul Tonitza cu 
problematica elevilor cu CES. A doua etapă a constat în predarea tehnicii de pictură pe 
sticlă la care elevii au lucrat în comun la realizarea unor picturi decorative pe sticlă. Cu 

această ocazie, elevii de la Liceul de Arte Plastice Tonitza şi-au exersat aptitudinile 
didactice prin explicaţiile şi sprijinul oferit elevilor cu CES. Ca rezultat imediat al acestei 
acţiuni am remarcat atitudinea deschisă a elevilor obisnuiţi şi dorinţa acestora de a 

participa la activităţi artistice mai des decât sunt prevăzute în proiect. Această atitudine 
se poate datora şi exemplului oferit de formatorul acestei activităţi – dra Oana Gheorghiu 
– absolventă a Liceului de Arte Plastice Tonitza, care realizează activităţi de voluntariat 

de şapte ani în şcoala noastră.” 
 
Prof. Bazarciuc Mihaela-Gabriela,  
Şcoala Speciala Nr. 10 
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Metode noi, europene, de înţelegere şi abordare a realităţii  
prin legatura dintre ştiinţă şi artă 
„Anul acesta am beneficiat, pentru prima dată, de finanţare Comenius pentru formare 
continuă şi am participat, în perioada 10 -16 iulie 2011, la cursul “Science and Art - So 

Different, So Similar!”, desfăşurat în Spania, la Santiago de Compostela.  În vederea 
participării la curs, m-am informat, am selectat, am dezvoltat şi am pregătit materiale 
legate de tema cursului, cu titluri ca: „Instrumentele muzicale şi fizica”, „Spectacolele şi 

acustica”, „Fizica şi literatura ştiinţifico-fantastică”, “Fizica în operele scriitorilor 
români”, „Arhitectura şi fizica”, „Tablourile şi optica”, „Sculptura între artă şi ştiinţă”, 

„Artă, ştiintă şi tehnică în obiectele casnice populare”, „Bijuteriile, rezultatul artei şi 
ştiinţei”.  Mărturisesc totuşi că ideile descoperite în timpul cursului au fost o surpriză 
pentru mine, deşi citesc multă literatură în domeniul respectiv. 

Cursul a fost organizat de IES URBANO LUGRIS în 
colaborare cu Muzeul Ştiinţific din Coruna şi cu 
Parcul de Energie regenerabilă şi Muzeul Energiei 

din Sotavento, situat lângă Lugo. Cursul a reunit 21 
de participanţi din 6 ţări europene: România, Grecia, 
Polonia, Portugalia, Slovenia şi Norvegia şi s-a 

adresat profesorilor care predau matematică, fizică, 
chimie, biologie, dar şi altor categorii care sunt 
interesate de tematica propusă. Scopul cursului a 

constat în furnizarea de indicii, aspecte, pe care 
participanţii să le foloseasca în orele de ştiinţă, 
pentru a transmite elevilor ideea că ştiinţa şi arta, 

sunt, într-un sens profund, un lucru similar deşi, la 
prima vedere par să fie două domenii total diferite.  
Metodologia cursului s-a bazat alternanţa 

prezentărilor, vizitelor tematice, expoziţiilor şi 
dezbaterilor şi a pus accentul pe utilizarea 

capacităţii de a comunica şi aborda probleme despre diferite forme 
ale artei, dar mai ales despre relaţia lor cu ştiinţele. 
În cadrul prezentărilor, prelegerilor şi expoziţiilor au fost abordate 

teme ca: pictură, muzică, arhitectură, literatură, fizică, matematică, 
biologie, chimie, utilizarea computerului, urbanism şi ecologie, 
totul din prespectiva relaţiei ştiinţă-artă. 

Dintre temele prezentate menţionez:  
o “Femeile şi Cercetarea în Fizică” - prezentare şi expoziţie 

“Ciencia Ex Aequo”, realizată de Margarita Cimadevila - 

organizatorul cursului. Autoarea a ales câteva nume de 
femei, din secolele 19-20, cu descoperiri care au avut un 
impact deosebit în dezvoltarea cercetării şi care de multe 

ori au trecut în istorie mai puţin promovate. Pe baza 
subiectelor care reflectă descoperirile ştiinţifice ale 
acestora, Margarita, profesor de fizică la Universitatea 

din Coruna, a realizat lucrări artistice, tablouri pe care le-
a prezentat la în cadrul multor expoziţii; 

o “Peştii electronici” – bionică, electricitate şi artă, 
prezentare şi expoziţie (în holul Hotelului Grand 
Santiago) realizată de Wofgang Trettnak, profesor de 

chimie la Universitea din Graz, în cadrul căreia s-a referit 
la studiile realizate de el asupra modului de comunicare, 
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orientare sau localizare utilizate de multe din vieţuitoarele marine pe baza 

câmpului electromagnetic, într-o viziune care combină arta plastică şi 
componentele electronice. 

o “Urbanism, artă, tendinţe sau afaceri?” – prezentare realizată de Ramon Lopez, 
profesor de ştiinţe sociale şi istorie la Universitatea din Santiago de 
Compostela, însoţită de vizita pe cursul apei. Prezentarea s-a referit la 

transformările urbanistice din perioada anilor 1960 -1970 şi politicile de 
protejare şi extindere a zonelor verzi din jurul oraşului, la planul urbanistic de 
menţinere a faunei şi florei, pădurii, a apelor, curate, prin eliminarea poluării 

produse de industrializarea zonei la începutul revoluţiei industriale mondiale; 
o “De la descriere la reinventarea realităţii, o poveste fără sfârşit” – prezentare 

realizată de Marilena Streit Bianchi, biolog, promotor artistic, Elveţia, despre 

influenţa dezvoltării tehnologiei asupra percepţiei naturii şi a mediului. 
o “Creativitatea ştiinţifică şi artă. O singură 

cultură, o singură minte”  Tema abordată de  

Artur I. Miller, profesor emerit de istoria şi 
filosofia ştiinţei la University College din 
Londra se referă la ceea ce au în comun 

oamenii de ştiinţă şi artiştii, Ideea principală 
care a reieşit din prezentare este aceea că, în 

multe cazuri, descoperirile ştiinţifice sunt 
efectuate prin intermediul designului vizual; 

o “Zidul vechi al Cetăţii Santiago”, prezentare 

efectuată de Anton Labrana, profesor de 
matematică la Universitatea Santiago despre 
monumentul respectiv incluzând şi un model 

de lucru cu elevii pentru determinarea 
lungimii zidului cu ajutorul calculului 
matematic; 

o “Frumuseţea ADNului şi Oceanul”  
prezentare făcută de Angel Carracedo, profesor la Universitatea de Medicină, 
Santiago; 

o “Muzica, ritmul, sunetele naturii, numerele, fizica, poezia, dansul şi terapia prin 
muzica”  prezentare însoţită de demonstraţii ale lui Victor Blanco, cântăreţ de 
muzică la chitară barocă şi harpă gotică, Spania. 

Au fost organizate excursii tematice la Parcul de Energie regenerabilă şi Muzeul Energiei 
din Sotavento, Acvariul Finisterrae şi Muzeul ştiintific din Coruna, alte obiective aflate în 

patrimoniul UNESCO. 
În ceea ce mă priveşte menţionez că acest curs: 

o mi-a oferit o gamă mai largă de abordări, metode, tehnici, materiale necesare 

predarii disciplinei FIZICĂ; 
o m-a încurajat să adopt o abordare mai reflexivă asupra modului în care predau; 
o m-a încurajat să citesc si să mă informez mai mult despre ultimele cercetări în 

domeniul predării fizicii într-un mod mai atractiv pentru elevi; 
o m-a determinat să doresc să particip şi la alte activităţi din programele LLP; 
o m-a ajutat să încurajez colegii să aplice pentru participare la activităţi de formare 

similare. 
Apreciez şi recomand acest curs, pentru perspectiva oferită de a studia şi explora această 
zonă a graniţei dintre ştiinţă şi artă, pentru profesionalismul lectorilor care au confirmat 

tematica cursului - ca “excursie”, incursiune transversală printre limitele artei şi ştiintei, 
cât şi pentru oportunitatea de a cunoaşte valori ale patrimoniului cultural european.” 

Crina Ştefuleac 
Profesoară de fizică, Colegiul Tehnic „Mihai Bravu”, Bucureşti 
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Asistent Comenius român, profesor de engleză în Catalonia:  
povestea unei aventuri didactice cu iz mediteranean 

„Pentru un fost student Erasmus, atracţia pentru 
schimburile interculturale şi peregrinările pe tărâmuri 

străine nu poate fi decât natural explicabilă. Aşa că nu am 
stat să mă gândesc de două ori atunci când, pur 
întâmplător, mi s-a oferit extraordinara şansă de a-mi face 

ucenicia de profesor într-o altă ţară europeană decât 
România.  

Odată trecut hopul procedurii de selecţie (una deloc 
formală de altfel, dată fiind concurenţa destul de 
consistentă), aventura mea Comenius a început în forţă. 

Acceptarea misiunii de a reprezenta România într-o altă 
ţară a UE în calitate de asistent Comenius mi-a scos în cale 
o întreagă serie de provocări – inerente, desigur, oricărei 

experienţe de gen. Dintre acestea, dezacordurile de viziune 
şi de abordare proprii sistemului de învăţământ din ţara 

gazdă au fost, probabil, cele mai frapante. În privinţa 
metodelor didactice, a curriculum-ului şi a condiţiilor 

generale de predare, am descoperit cu oarecare 
surprindere faptul că sistemele şcolare catalan şi 
românesc sunt pe cât de similare, pe atât de diferite.  

Privind înapoi la întreaga mea experienţă ca asistent 
Comenius, pot afirma fără urmă de îndoială că 
dimensiunea culturală şi multiculturală a aventurii mele 

catalane m-a schimbat fundamental. Rămâne de domeniul 
evidenţei faptul că fiecare asistanat în parte e un 
experiment profund personal, iar recomandările 

generalizante nu şi-ar avea rostul aici. Dincolo de orice 
formulări standard, însă, probabil cea mai decentă 
atitudine din partea unui asistent Comenius ar trebui să 

fie una de autentică modestie, curiozitate intelectuală şi 
deschidere spre diferenţă – oricât de dramatică ar fi 

aceasta din urmă. De altfel, confruntarea directă, 
nemediată, cu o cultură străină de cea proprie rămâne, în 
mod cert, singura modalitate reală de a pricepe spiritul 

intim al unei alte naţiuni. 
Pentru mine, perioada de asistanat petrecută la Escola Pia 
Tàrrega mi-a transformat complet viziunea asupra 

procesului de predare şi asupra ideii de şcoală în general. 
Lecţiile la care am luat parte în calitate de asistent 
Comenius au depăşit în mod generos statutul de simple 

prezentări unidirecţionale şi sterile, transformându-se în 
adevărate spectacole interactive, care cereau o participare 
energică deopotrivă din partea elevilor şi a educatorului. 

Am învăţat extrem de repede că, pentru a putea deveni 
atât o sursă validă de informaţie cât şi un model uman 
pentru elevii mei, era absolut imperativ să-mi modific 

complet percepţia iniţială asupra a ceea ce înseamnă de fapt o lecţie de succes.  
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Procesul educaţional în sine a decurs extrem de diferit de 

ceea ce s-ar fi întâmplat într-o şcoală echivalentă din 
România. Înainte de începutul perioadei de stagiu, 

experienţa mea de predare fusese destul de limitată şi mai 
degrabă teoretică. Adaptându-mă însă la stilul relaxat şi 
foarte creativ al colegilor mei de la Escola Pia Tàrrega, am 

învăţat în scurt timp că pentru elevii catalani aspectul 
ludic şi contribuţia personală erau ingrediente 
indispensabile pentru o oră de curs reuşită. Aproape deloc 

receptivi la constrângerile unei abordări pur teoretice, 
elevii mei m-au inspirat la rândul lor să devin un educator 
flexibil, plin de imaginaţie şi deschis la nou.  

Pe lângă coordonata strict profesională pe care asistanatul 
Comenius m-a ajutat să o dezvolt, mi-ar fi absolut 
imposibil să ignor dimensiunea personală – socială, 

umană, culturală – pe care am avut oportunitatea unică de 
a o explora graţie aventurii mele catalane.  
Încă din prima clipă în care am decis să mă dedic 

demersului Asistenţi Comenius, mi-am stabilit 
următoarele obiective punctuale: perfecţionarea unui 

sistem de predare inovator şi aplicabil, importarea şi 
adaptarea unor metode educaţionale valabile într-un 
sistem de învăţământ european funcţional, însuşirea unor 

competenţe de comunicare care să-mi permită o 
interacţiune veritabilă şi fructuoasă cu reprezentanţii unei 
comunităţi mixte, multietnice şi multiculturale. Statutul 

special al minorităţii catalane în contextul societăţii 
spaniole contemporane mi-a oferit de asemenea o 
perspectivă unică asupra abordării necesare la clasă într-o 

lume eterogenă, modernă şi dinamică – complet diferită 
de backgroundul şcolilor româneşti. Joaca de-a 
ambasadorul nu a fost o misiune nici simplă, nici 

confortabilă, dar rămâne fără îndoială una plină de 
satisfacţii pe termen lung.  
Ar fi de prisos să mai subliniez faptul că, din punctul meu 

de vedere, programul european Asistenţi Comenius 
trebuie insistent promovat ca fiind o iniţiativă extrem de 

valoroasă, de care ar fi recomandabil să beneficieze cât 
mai mulţi viitori profesori preocupaţi de excelenţă. 
Personal, am intenţia fermă de a rămâne eu însămi un 

promotor pasionat al acestei întreprinderi europene, 
considerând-o un pas hotărâtor în formarea oricărui 
educator de calitate şi un mijloc eficient de promovare a 

valorilor româneşti peste hotare.  
Parcursul meu la Escola Pia Tàrrega pe durata anului 
şcolar 2010-2011 a fost pentru mine o experienţă 

completă la toate nivelurile: profesional, cultural, lingvistic, social şi uman. În ceea ce mă 
priveşte, asistanatul Comenius s-a extins mult dincolo de limitele unei formări pur 
pedagogice ori simple perfecţionări lingvistice: am devenit nu numai un profesionist mai 

bun, ci şi un educator mai receptiv şi un cetăţean european mai responsabil. “ 
 
Monica Got 
Universitarea Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine 
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Un asistent Comenius la Piatra Neamţ 

„Sosită din Franţa în septembrie 2010, Aline Senzini, a fost 
alături de elevii de la Colegiul Naţional de Informatică din 
Piatra Neamţ până în luna martie 2011, cu toate că iniţial 

contractul ei se încheia în ianuarie. Semn că primirea din 
instituţia noastră a făcut-o să se simtă în largul ei. 

Masterand al Universitatii din Lille, Aline a dorit să aibă o 
experienţă concretă a predării limbii franceze prin intermediul 
programelor de mobilitate oferite de Uniunea Europeana. 

Bucuroasă că a reuşit să devină asistent Comenius, Aline a 
început să înveţe limba română şi să studieze ghidurile 
turistice înainte de a ajunge în România.  

Emoţii am avut şi noi, elevi şi profesori când am primit-o în 
şcoală şi la ore. S-a dovedit a fi foarte serioasă şi modestă, 
dornică să înveţe cât mai multe despre ţara noastră şi să ne 

împărtăşească informaţii culturale şi educaţionale despre 
Franţa, cu scopul de a dezvolta competenţele de comunicare 
ale elevilor în limba franceză.  

Aline a făcut cunoştinţă cu profesorii şi elevii şcolii noastre, cu 
sistemul de învăţământ din Romania, cu proiectele derulate în 
liceu. Cu ocazia Zilei Limbilor Moderne elevii s-au bucurat să prezinte în limba franceză 

oraşul, regiunea, şcoala şi un scurt spectacol. Era doar începutul unei serii de evenimente 
şi proiecte la care Aline avea să participe şi ulterior să le anime chiar ea.  

Aspectul cel mai interesant al activităţilor asistentului Comenius a fost cel profesional, 
adică: 
o asistenţe la ore de limba franceză şi la alte discipline la care colegii au invitat-o şi la 

care s-au străduit să susţină lecţii în limba lui Molière,  
o activităţi în cadrul orelor de limba franceza,  
o cursuri de conversaţie după ore, curs de limba franceză - dezvoltarea competenţelor 

de comunicare - pentru profesorii debutanţi la Casa Corpului Didactic,  
o participare activă la cercul pedagogic al profesorilor de limba franceză, prilej de 

intalnire şi cu studenţi din Franţa înscrişi la master la Universitatea din Iaşi,  
o colaborare cu membrii trupei de teatru a liceului. 

Elevii, la început timizi, s-au împrietenit destul de repede cu Aline şi şi-au dezlegat 
limbile, ajutând-o să se integreze în comunitatea noastra. Au ieşit împreună la o cafea sau 

la un vernisaj, au invitat-o la o activitate a unui proiect Tineret in Acţiune la Bicaz, la 
Festivalul de Teatru de la Piatra Neamţ şi nu în ultimul rând în excursii, unele dintre ele 
tematice, aşa cum a fost cea care îşi propunea să descopere închisorile din perioada 

comunistă. 
Cu ocazia Zilei Francofoniei, Aline a conceput împreuna cu profesorii de limba franceză 
un program gen emisiune televizată "Pour ou contre la francophonie" aşa cum se 

realizează în Franţa, cu dezbatere, clipuri publicitare concepute de elevi, muzică, un 
videoclip muzical "Alors, on danse", cu o nouă regie care să decripteze semnificaţia 

versurilor, un album fotografic cu explicarea în imagini a gesturilor culturale franceze. 
Datorită diversităţii activităţilor desfăşurate, ne propunem să realizăm un site în care să 
le putem prezenta pe toate şi pe care să-l înscriem într-un concurs de produse finale ale 

proiectelor cu finanţare europeana. 
Prezenţa Alinei Senzini la Colegiul Naţional de Informatică a fost prilej de învăţare şi 
îmbogăţire culturală în context formal şi non-formal, o experienţă unică pentru elevi şi 

profesori, lăsând tuturor amintiri plăcute. “ 
 
Carmen Corlăţeanu 
Prof. metodist,  Colegiul Naţional de Informatică, Piatra Neamţ 
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O carte câştigătoare: Mobilitate Erasmus 

„Totul a început odată cu participarea mea la concursul de selecţie pentru o mobilitate 
Erasmus, oferită la 
Universitatea Liberă 

din Bruxelles. Pe atunci, 
eram motivată doar de 

dorinţa unei noi 
experienţe studenţeşti, 
a unei aventuri la 

capatul celalalt al 
Europei. 
Sunt absolventă a 

Facultăţii de Ştiinte 
politice, relaţii 
internaţionale şi studii 

europene, din cadrul 
Universitatii "Lucian 
Blaga" din Sibiu, iar 

alegerea Bruxelles-ului 
ca destinaţie pentru 
sejurul Erasmus s-a 

datorat, în mare parte, 
domeniului ales pentru 

specializare: Afaceri 
europene. Sunt sigură 

că orice alt loc spre care m-aş fi îndreptat mi-ar fi oferit o experienţă unică, dar mă bucur 

că am optat pentru Universite Libre, unde urmez, şi astăzi, cursurile unui Masterat de 
specialitate. Multe dintre granturile Erasmus sunt oferite doar pentru un semestru, eu 
am avut însă şansa de a petrece un an complet la o Universitate aflată într-o capitală 

europeană veritabilă. Astăzi, la mai bine de un an de la debutul acestei frumoase 
provocări (care a însemnat nu numai o perioadă de evoluţie intelectuală şi profesională, 
dar şi un efort financiar major din partea familiei mele), pot spune, cu multă satisfacţie, 

că a meritat fiecare moment. Paşii mari pe care i-am făcut în acest interval n-au fost 
importanţi doar din punct de vedere academic, întrucât experienţa de viaţă, iesirea din 
'zona de confort' şi, mai ales, distanţa dintre 'aici' şi 'acasă' a cântărit extraordinar de 

mult în maturizarea mea psihologică. 
Am început timid, în încercarea de a desluşi oraşul în care aveam să-mi petrec câteva luni 
bune, plimbându-mă singură prin ploaia bruxelleză ce părea că nu se mai opreşte, iar 

astăzi am ajuns să număr printre prietenii mei, persoane interesante din lumea întreagă 
şi să mă uit la un CV în care pot să observ cât de multe am reuşit să realizez, într-un timp 
relativ scurt.  

Am fost, apoi, unul dintre cei 180 de studenţi care au luat parte la cea mai importantă 
simulare a procesului decizional din Uniunea Europeana, care are loc anual în Franţa: 

Model European Union - Strasbourg. Am redescoperit farmecul Europei în doar o 
săptămână, redat de o mână de studenţi în Parlamentul European de la Strasbourg, 
partajând sentimentul că Europa nu se învaţă, ci se trăieşte! Astăzi, am ajuns să conduc 

departamentul de relaţii publice al organizaţiei care se ocupă de acest proiect european 
de anvergura, anume Bringing Europeans Together Association, şi lucrez - ca voluntar - 
alături de tineri din întreaga Europă.” 

 
Andreea Calbeaza 
Universitatii "Lucian Blaga" din Sibiu 
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Erasmus şi Nobel 

 
„Imediat după începerea anului I am ştiut că vreau să studiez şi în străinătate, poate la început 

dintr-o motivaţie puerilă: toate biografiile unor mari medici/cercetători pe care le-am citit 

cuprindeau studii în cel puţin 3 ţări. Și am crezut, aşa cum cred şi acum, ca nu este o 

întâmplare. Cred ca am fost unul dintre studenţii care au călcat cel mai mult pragurile biroului 

de relaţii internaţionale.  

Bursa Erasmus la Lyon a fost a doua ocazie de a studia acolo, după ce cu doar câteva luni 

înainte fusesem tot acolo cu o bursă de plasament. Cunoşteam deja locurile, felul de a fi al 

oamenilor şi seriozitatea de care dau dovadă studenţii în abordarea studiilor. Am vrut să fiu 

cel puţin la fel de bună ca ei şi am reuşit. Dar mai important decât asta e faptul că acolo am 

putut hotărî cum vreau să fie viitorul meu profesional. La asta au contribuit stagiile în spital, 

dar mai ales profesorii pe care i-am cunoscut şi cu care am purtat discuţii îndelungi pe teme 

profesionale şi legate de carieră. Pentru că eu cred că e important să cunoşti oamenii de elită 

dintr-un anumit domeniu şi să le asculţi părerile profesionale, am participat la mai multe 

conferinţe în această perioadă. Prima a fost Sesiunea delocalizată a Academiei Franceze de 

Știinţă dar cu siguranţă cea mai marcantă experinţă din perioada bursei Erasmus şi nu numai a 

fost participarea la BIOVISION, Life Sciences Forum. Am vazut, am ascultat şi am respirat 

acelaşi aer cu 4 laureaţi ai premiului Nobel (Francoise Barre-Sinoussi – Medicină 2008, Jean-

Marie Lehn - Chimie 1987, Roger Tsien -  Chimie 2008, Ada Yonath – Chimie 2009), bucurie şi 

mândrie greu de descris. Faptul că eram din România a atras interesul unora dintre profesori 

cu care colaborez acum pentru realizarea unor proiecte. 

Tot în timpul bursei Erasmus am aplicat şi am fost acceptată la o şcoală de vară de cercetare 

la Angers, unde au participat 40 de studenţi din 19 ţări şi am cunoscut profesori din SUA, 

Japonia, Anglia, Germania, Ungaria şi Franţa. E minunat să vezi într-un loc atâţia oameni 

interesaţi de acelaşi lucru! Deşi plecată, mi-am îndeplinit în continuare îndatoririle de ofiţer 

local pentru schimburi de cercetare în cadrul Ligii Studenţilor din Târgu Mureş, colaborând cu 

studenţi din străinătate pentru o bună organizare a schimburilor. Și la proiectul de cercetare 

în care eram implicată înainte de plecare am lucrat în continuare în limitele impuse de 

distanţă, participând activ la interpretarea rezultatelor.  

Tot pentru cercetare am plecat apoi, în luna august, în Brazilia, ca bursieră FASMR. În Recife, 

al doilea centru medical din Brazilia, am avut ocazia să particip la activităţi de cercetare în 

domeniul biologie moleculare şi virusologiei. Rezultatele cercetării au fost prezentate în 29 

noiembrie 2011 la o conferinţă a Wellcome Trust, Functional Genomics and Systems Biology 

2011. Și tot ca o consecinţă a acestei burse acum contribui la punerea bazelor unei colaborări 

internaţionale. 

Acum, la întoarcerea în ţară, am început o campanie energică de promovare a diferitelor 

burse în străinătate (Erasmus şi IFMSA), vreau cât mai mulţi colegi de-ai mei să vadă lumea, şi 

aici nu ma refer la turism pentru că asta e simplu. 
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A fost o perioadă plină de succes pe plan personal şi profesional.”  

 

Șuş Ioana 

Facultatea de Medicină, UMF Târgu Mureş 

 

O părticică din cel ce sunt 

 

„Am avut diverse raţiuni pentru care mi-am dorit o bursă Erasmus. Pe de o parte, 
profesionale, studierea sistemului de drept italian dar şi studierea dreptului internaţional 

şi european într-un centru universitar ce se bucură de o largă recunoaştere şi de o înaltă 
prestanţă academică, iar,  pe de altă parte, îmi doream să cunosc mai bine şi să 
aprofundez limba şi cultura italiană şi mă atrăgea ideea unei noi experienţe de viaţă. 

Totodată, interesat fiind de actul pedagogic în sine, m-a împins un deosebit interes pentru 
a cunoaşte, prin proprie experienţă, şi alte sisteme educaţionale. 
Curajul de a pleca mi-a fost insuflat de către un prieten şi de către familie; fără oamenii 

dragi din jurul meu, nu ştiu dacă aş fi trăit minunata experienţă ce a urmat. 
Experienţa academică a fost una deosebită, întâlnind la Facultatea de Drept din Milano 
oameni de o înaltă ţinută profesională cât şi cu vocaţie pedagogică. O deosebită realizare a 

fost aceea de a scrie, sub coordonarea unui astfel de dascăl, prima mea lucrare de drept 
comparat! De asemenea, am participat la vizite de studiu efectuate la Curtea de Justiţie a 
Uniunii Europene şi la Organizaţia Mondială a Comerţului. Astfel am avut ocazia să 

particip la prelegeri şi dezbateri conduse de către angajaţi ai instituţiilor respective, dar şi 
de către specialişti în materia dreptului Uniunii Europene şi în materia dreptului 
comerţului internaţional. 

Am avut ocazia de a participa, la recomandarea unuia dintre profesori, la o simulare a 
unui grup de lucru al Consiliului Uniunii Europene, simulare organizată şi coordonată de 

profesorul Roger Hessel, specialist şi formator în politici europene. 
Altă activitate extracuriculară este participarea la Festivalul Bucuriei, ediţia a III-a, 3-5 
iunie 2011, Torino/Italia, festival organizat de Episcopia Ortodoxă Română a Italiei 

împreună cu Nepsis/Italia.  
Am rămas cu foarte multe amintiri frumoase din participările mele în cadrul programului 
social şi cultural oferit studenţilor Erasmus din Milano de către ESN Milano Statale 

(excursii în cele mai frumoase oraşe ale Italiei, spectacole, etc.). Activităţile 
extracuriculare la care am luat parte au constituit ingrediente esenţiale care au adăugat 
mai multă culoare şi viaţă întregii mele experienţe Erasmus. 
În continuarea experienţei Erasmus, am fost şi sunt implicat în diverse activităţi 
extracuriculare, precum şcoala de vară ,,User’s rights and market regulations” în 
Udine/Italia, un maraton caritabil la Timişoara, invitat în cadrul conferinţelor-seminar 

organizate de organizaţia studenţilor în drept ELSA Timişoara în vederea promovării 
programului Erasmus în rândul studenţilor facultăţii mele, pregătirea pentru concursul 
Hexagon desfăşurat între principalele facultăţi de drept din România, activitate artistică 

prin participarea la diverse concerte, festivaluri şi concursuri corale, participare în cadrul 
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unei întâlniri restrânse organizată pe tema „Principiile statului de drept” organizată de 

Ambasada SUA prin ambasadorul Mark Gitenstein şi Biblioteca Judeţeană Timiş. 
Cea mai mare provocare a fost pentru mine, fără nicio îndoială, chiar propria mea 

persoană. Perioada Erasmus a însemnat o ieşire din zona de confort şi din cadrul obişnuit 
cu care eram atat de familiar. Pentru că a trebuit să-mi rezov de unul singur absolut toate 
problemele, obişnuite sau mai puţin obişnuite, experienta Erasmus  m-a responsabilizat 

şi maturizat. 
A fost o foarte bună oportunitate de a ma defini ca persoana. Faptul că am ieşit din mediul 
meu obişnuit şi am întâlnit alteritatea culturală şi de mentalitate, a reprezentat pentru 

mine cea mai mare provocare, aceea de a-mi contura şi mai bine propria identitate 
culturală. 
De asemenea, o mare victorie personală, ce am avut-o la mult timp după încetarea 

mobilităţii Erasmus, a fost aceea de a înţelege cauza diferenţei şi conflictului cultural 
dintre Europa de Nord şi Europa Balcanică, conflict ce constă în aceea că, în timp ce în 
Europa Balcanică oamenii îşi exprimă sentimentele de prietenie şi afecţiune, în mod liber, 

prin strângeri de mână, îmbrăţişări şi sărutări, în Nordul Europei oamenii au o reţinere în 
a-şi exprima într-o asemenea manieră sentimentele. Din momentul în care răsfoind o 
carte ce avea ca temă antropologia în spaţiul european, şi înţelegând că acestă diferenţă 

culturală pleacă de la ceea ce se numeşte puritanism, mi s-a deschis un apetit deosebit 
pentru a înţelege diferitele culturi ale lumii, lucrurile comune cât şi particularităţile 

acestora. Beneficiile aduse de mobilitatea Erasmus sunt de-a dreptul uimitoare, iar dacă 
ar fi să le enumăr în cuprinsul acestei „poveşti Erasmus” pe toate atunci ar însemna să 
depăşesc cu mult limitele impuse. Am întâlnit o tensiune a diferenţei, de care m-am folosit 

prin cultivarea acesteia. Nu în sensul de conflict, ci în sensul, redescoperit de mine, că 
avem nevoie de diferenţe pentru a dialoga, iar frumuseţea stă în faptul că aceste diferenţe 
aduc cu sine şi plăcerea unei întâlniri unice oferind şi o posibilitate de îmbogăţire 

reciprocă. Iar acest mediu al alterităţii, în care am întâlnit oameni diferiţi, fiecare fiind 
purtătorul unei experienţe şi a unei culturi diferite, mi-a deschis noi perspective de 
autocunoaştere şi evaluare a identităţii culturale proprii.  

Uitându-mă înapoi, pot spune că toate aşteptările mele au fost de departe depăşite iar 
această experienţă intitulată Erasmus reprezintă o întâmplare de o reală importanţă în 
ceea ce va fi poate, cândva, propria mea povestea.” 

 
Sever-Alexandru Sbârnă 
Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Drept şi Știinţe administrative 
 

Transiberian à la Belge 
 

„Până la începutul lunii aprilie, parcursesem deja echivalentui 
distanţei dintre Moscova şi Vladivostoc, iar la sfârşitul stagiului Erasmus, acoperisem 
jumătate din retur – totul doar în interiorul Belgiei, o ţară de 30 528 km². Câte 200 de km 
de fiecare dată, între casă şi universitate: între Rue de Wetzlar, Liège, şi Avenue Franklin 
Roosevelt, Bruxelles, în fiecare zi lucrătoare a săptămânii.  
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În aproximativ 13.000 de km am avut ocazia să cunosc locuitorii unei Ńări occidentale. AŃi fi 
uimiŃi câŃi oameni folosesc trenul în fiecare zi pentru a ajunge la locul lor de muncă, pe o 
distanŃă aproximativ egală cu cea a traseului meu. Eu am fost surprinsă de gradul lor de 
mobilitate şi de efortul investit în activităŃile lor zilnice. M-a ajutat să înŃeleg o parte din reŃeta 
succesului lor, sau cel puŃin a poveştii pe care ne-o imaginăm despre Occident noi, românii, în 
partea noastră de Europă. Bruxelles-ul, prin proximitatea faŃă de instituŃiile UE, exercitase o 
atracŃie firească pentru un student ce avea să frecventeze un program de master de Politici 
Europene. Deschidea prin urmare o mulŃime de oportunităŃi: cursuri specializate, vizite de 
studiu, stagii de practică. Iar un stagiu Erasmus ar fi fost „biletul de acces” la toate acestea.  
Ar fi rămas însă o experienŃă strict profesional/ academică fără naveta mea zilnică; făcând acest 
efort, am avut un parcurs mai complex şi mai apropiat standardelor locului. Drumul din fiecare zi a 
extins provocarea dincolo de acomodarea la un sistem educaŃional diferit, în mod cert. Pentru mine, 
a adăugat conştientizarea potenŃialului meu. Nu ştiu dacă în absenŃa acestuia aş fi putut avea 
rezultate mai bune. Dar a fost revelator faptul că am ajuns la un bilanŃ satisfăcător, chiar şi în acel 
context.  
Am profitat de libertatea de a-mi alege singură curicula... dar am reuşit să am cel puŃin un curs 
pe zi, la care am adăugat şi participarea săptămânală la prelegerile unui profesor la 
Universitatea din Liège. Ritmul a fost copleşitor în anumite zile, iar noutatea făcea presiunea şi 
mai mare, în ciuda rezistenŃei la presiune, exersate din timpul facultăŃii. RenunŃasem la ideea 
de a mai fi prima clasificată la întoarcerea în Ńară, auzind poveştile despre dificultatea 
examenelor. Cu toate acestea, la sfârşitul sesiunilor, am obŃinut o medie de care eram mândră şi 
care mă menŃinea încă în fruntea clasamentului programului urmat în Bucureşti. Punctajul 
mediu de 17.16 (sau 9,83 în varianta echivalată) nu era media de „straight ten” cu care mă 
obişnuisem, dar am simŃit că pentru fiecare punct am lucrat la adevăratul meu potenŃial.  
Cei 13.000 de km mi-au arătat că pot să lucrez la orice standard, chiar mai dificil decât cel cu 
care eram obişnuită. Am devenit mai încrezătoare în mine însămi şi am simŃit asta când făceam 
poza de grup în clădirea Consiliului, jucând alături de ceilalŃi vizitatori rolul participanŃilor la 
un summit UE. Aşadar, am fost mai sigură pe pregătirea mea din acel moment: mi-am asumat 
responsabilitatea de a lucra într-un proiect de cercetare alături de o profesoară la ULB după 
sfârşitul examenelor şi am urmat stagiul de practică la ReprezentanŃa Permanentă a României 
pe lângă UE dornică să aflu cât mai multe şi nu îngrijorată că nu aş fi suficient de calificată. . 
Ambele au fost ocazii în care am „crescut”, ghidată de persoane formidabile, care mi-au arătat 
încredere în competenŃele mele prin sarcinile pe care mi le-au încredinŃat, şi care m-au inspirat 
la rândul lor prin propriul parcurs. 
Cred că a privi stagiul Erasmus ca o oportunitate de a-Ńi reevalua poziŃia faŃă de ceilalŃi are un 
impact semnificativ asupra a ceea ce poŃi realiza ulterior. E important pentru a-Ńi demonstra Ńie 
că poŃi fi competitiv în orice mediu. Dar şi că poŃi fi mai receptiv la oportunităŃile din jurul tău. 
Iar acele oportunităŃi pot apărea în orice mediu, chiar şi în România, în ciuda dezamăgirii 
generale faŃă de oportunităŃile limitate de dezvoltare din timpul facultăŃii şi ulterior în 
particular. Miile de km parcurse în trenuri aglomerate mi-au arătat că situaŃii similare se 
întâlnesc şi în Ńări pe care le considerăm dezvoltate: oameni ce călătoresc zilnic cel puŃin 200 
de km pentru a avea un loc de muncă, şi nu puŃini.  
Privind din această perspectivă, atunci când m-am întors în România, nu am simŃit nostalgia 
tipică unui student întors din mobilitate. Dimpotrivă. Am căutat acele oportunităŃi care să 
corespundă pregătirii mele şi, din fericire, acestea au apărut suficient de repede. BineînŃeles, nu 
aş fi fost acceptată în Programul de Formare în DiplomaŃie IniŃială al Ministerului român de 
Afaceri Externe fără parcursul meu academic şi experienŃa în diverse cadre profesionale, dintre 
care cea mai relevantă fiind stagiul în cadrul ReprezentanŃei României pe lângă Uniunea 
Europeană. Acesta a reprezentat un prim contact cu lumea diplomatică la nivel european, care 
nu ar fi avut loc fără mobilitatea Erasmus. De asemenea, colaborarea cu asociaŃia ARCA-
FRRM nu ar fi avut aceleaşi rezultate fără cunoştinŃele dobândite în domeniul conceptelor şi 
dreptului migraŃiei internaŃionale. Am avut şansa să lucrez cu profesori şi conferenŃiari cu o 
reputaŃie internaŃională în domeniu, cu care nu aş fi avut ocazia să studiez în România.  
Dar a fost la fel de important să îmi doresc să mă implic, să continui să mă dezvolt şi să îmi 
canalizez eforturile în direcŃia potrivită, să nu fiu intimidată de condiŃiile ce par dificile la 
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prima vedere, să îndrăznesc să îmi susŃin ideile şi să caut modalităŃi să le aplic. Cei 13.000 de 
km mi-au arătat cum eforturile susŃinute sunt regula poveştilor de succes, indiferent de care 
parte a continentului te-ai afla.” 
 
Lucia Mădălina Roman 
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Politice 
 

Lleida 2011 – “Famiglia” Erasmus 

“Mama, mi-e dor de acasă, dar vreau să mă întorc în Spania”, au fost 
primele cuvinte rostite răspicat la telefon, când am coborât din avion. Nu ştiu dacă 

plângeam de dorul familiei mele, pe care o revedeam după atât timp, ori erau lacrimi de 
regret ca lasasem in urma, poate definitiv, cealalta familie. Famiglia Erasmus, aşa o 
numisem, strengăreşte. 

Patru ţări, două continente vizitate, peste 140 de studenţi din toate colţurile lumii reuniţi 
în Lleida, la Universitate. Am plecat cu bursă Erasmus în Jurnalism în Spania în ianuarie 
2011, asteptându-mă la o experienţă singulară şi, fără să-mi dau seama, în februarie am 

ajuns să reprezint România tocmai într-o provincie din mijlocul Saharei, la Congresul 
International de Marketing din Maroc. Până să fiu student Erasmus, statutul de membru 

în câteva organizaţii studenteşti internaţionale (Students4Excellence, Viena; AIESEC) mi-
a adus experienţa interculturală acumulată prin intershipuri internaţionale, şcoli de vară 
şi traininguri care mi-au conturat structura academică şi profesională. Insă Erasmus a 

fost altceva. 
Experienţa Erasmus în Spania a fost un catalizator al ambiţiilor şi obiectivelor trasate 
până în anul II de Master. Erasmus mi-a deschis orizontul spre lumea şi civilizaţia 

Orientului, deşi stagiul meu a fost în Europa. Vizitând Marocul, fiind avantajată de faptul 
că sunt membru AIESEC şi participând la un congres ştiinţific internaţional, mi-am 
descoperit pasiunea pentru cultura islamică, pe care o studiez în prezent ca doctorand în 

Ştiinte Politice, în colaborare cu Ambasada Iranului în România. Destinaţia finală, Orientul 
Mijlociu. Erasmus a fost prima mea experienţă internaţională, însă sunt convinsă că vor 
urma şi altele.  

Dincolo de micile dificultăţi şi situatii incomode inerente vietii de student strain, Erasmus 
mi-a adus cele mai bune momente de până acum. Interculturalitatea, faptul ca trăieşti şi 
înveţi în acelaşi loc cu alţi tineri din alte ţări, socializarea, împrietenirea, formarea unei 

mici familii - pentru ca, în fond, Erasmus înseamnă o altă familie -  toate te modelează 
într-un mod profund uman. Mai mult decât academic sau profesional, experienţa Erasmus 
înseamnă devenirea întru interculturalitate, aşa cum Noica vorbea despre “devenirea 

intru fiinţă”. Erasmus este primul pas spre independenţă, spre conştientizarea că poţi sau 
nu face faţă provocărilor pe care nu le-ai mai trăit până atunci.  

Experienţa Eramus nu a însemnat doar petreceri şi distracţie. Am avut şansa să fac 
comparaţii între sistemul de învătământ “de la noi” şi “de la ei”, să stau de vorbă cu 
profesori şi personalităţi academice din cele mai bune universităţi spaniole şi nu numai. 

Ca student român, cu un bagaj cultural deja format, m-am simţit mândră că reprezint 
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Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi. Se crease deja un precedent în mediul 

universitar spaniol. Se vorbea, de-a lungul timpului, de faptul că studenţii români sunt 
capabili de performanţe, fiind motivaţi să valideze încrederea pe care profesorii le-o 

acordau. 
Cel mai mare avantaj pe care l-am avut ca student Erasmus în Spania? Contactele 
internaţionale stabilite cu profesorii care mi-au propus să urmez cursurile Şcolii 

Doctorale în Ştiinte Politice atât în Spania, cât şi în Anglia. In urma unui concurs pe baza 
de proiecte de cercetare doctorală, am fost al patrulea candidat în clasamentul final, din 
cei 54 de aspiranţi la o poziţie de PhD. în Ştiinţe Politice în Barcelona. Deşi s-au acordat 

doar două burse, iar eu am fost foarte aproape să obţin finanţare pentru studii – 
deocamdată nu îmi pot permite financiar să rămân în străinatate, pe cont propriu – sunt 
onorată că am trecut prin filtrul academic internaţional, care mi-a apreciat viziunea şi 

modul de a gândi. Chiar dacă nu am rămas în Spania şi am ales România pentru a-mi 
continua studiile doctorale, am învăţat lecţia independenţei şi a puterii de a schimba 
lucrurile, dacă îţi doreşti cu adevărat. Nu cred în eşecuri, decât în măsura în care renunţi 

la lupta pentru a obţine ce vrei. Dificultăţile temporare sunt paşi care trebuie depăşiţi cu 
echilibru. Erasmus m-a învăţat că, în orice situaţie, există soluţii care trebuie căutate cu 
optimism şi deschidere. Cuvântul cheie care defineşte experienţa mea ca student Erasmus 

în Spania este familie. In Lleida m-am regăsit ca om. Mi-am întalnit marea familie 
internaţionala, din care simţeam că pot face parte şi care m-a integrat rapid, fără 

transformări bruşte ori brutale. Lumea e mică şi trăiesc cu profunda convingere că, la un 
moment dat, îmi voi reintâlni Famiglia. 
Mulţumesc, Erasmus, pentru ca mi-ai permis regăsirea!” 

 
Adriana Mutu 
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Facultatea de Litere 
 

Punct. Şi de la capăt! 

„Am fost studentă Erasmus timp de un semestru în 

Cehia, Brno, Universitatea Masaryk. Când m-am întors în România, imediat după finalizarea 

stagiului Erasmus, mi-am făcut un obicei din a recomanda tuturor prietenilor mei studenţi să 

aplice pentru bursă. Le-am recomandat tuturor să nu mai stea pe gânduri, să nu-şi mai facă 

griji în legătura cu ce îi aşteaptă si cu adaptarea post Erasmus, pur şi simplu să plece pentru că 

toate problemele care pot apărea înainte, în timpul sau după stagiul Erasmus au o soluţie, şi 

fiecare dintre aceste dificultăţi merită efortul.  

Stagiul Erasmus a fost de departe singura experienţă din viaţa studenţiei mele care mi-a oferit 

împlinire atât în ceea ce priveşte activitatea didactică, cât şi cea extra-şcolară. 

Cuvântul cheie pentru studentul străin este adaptare. M-am adaptat la un nou sistem de 

învăţământ, la noi metode de transmitere a informaţiilor, la tipologii diferite de profesori. Am 

avut profesori cehi, am avut profesori din Danemarca, din Anglia şi din SUA. Fiecare dintre 
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aceşti profesori era diferit, fiecare avea propriile metode de predare, propriile grile pentru 

evaluarea noastră şi de la fiecare dintre ei am învăţat ceva. 

Aş continua apoi cu ceea ce m-a ajutat pe mine să cresc ca om şi aici activitatea extra-şcolară a fost 

cea mai importantă. Fiind student Erasmus mi-am dorit să explorez cât mai mult din tot ceea ce 

are noul oraş de oferit, din proiectele care se desfăşoară în facultate, din activităţile organizate 

special pentru studenţii Erasmus. Am devenit un membru voluntar al International Students’ Club 

(Clubul Internaţional al Studenţilor), o asociaţie non-profit care colaborează cu universităţile din 

Brno pentru a le oferi studenţilor străini o experienţă cât mai plăcută pe durata stagiului lor de 

studiu. 

M-am implicat în doua proiecte, organizarea unui eveniment denumit ,,Erasmus are talent” şi 

într-un program ce avea obiectivul de a îmbunătăţi nivelul de conversaţie în limba engleză al 

studenţilor cehi. 

Fiecare zi ca student Erasmus era o nouă provocare, atât în ceea ce priveşte activităţile 

mărunte, cum ar fi o discuţie cu portarul de la cămin, până la activităţile şcolare. Aş spune că 

pentru mine cuvântul definitoriu pentru întreaga experienţă a fost un verb, ,,a descoperi”. Îi 

descoperi pe cei din jur, te descoperi pe tine ca om şi ca viitor profesionist şi apoi îi 

redescoperi pe cei de acasă, îi vezi cu alţi ochi, îi înţelegi mai bine. 

De ce am ales titlul eseului meu ,,Punct şi de la capăt"? Pentru că trebuie să pui punct 

stagiului Erasmus, trebuie să laşi în spate un stil de viaţă pe care nu îl vei mai trăi şi trebuie să 

o iei de la capăt în ţara de unde ai plecat. Trebuie să încerci să faci diferenţa, măcar prin 

atitudine, pentru că altfel experienţa Erasmus ar fi fost în zadar. Şi am mai ales acest titlu şi 

pentru că, fără să îţi dai seama, atunci când pleci ca student Erasmus pui un punct vieţii tale 

de student român, iar când te întorci, deşi aparent lucrurile au rămas acolo unde le-ai lăsat, tu 

eşti diferit. Aşa că o iei de la capăt.” 

 
Alina Marcu 

Universitarea din Bucureşti, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării 

 
Povestea mea Erasmus 

 

„Mă numesc Elena Alexandra Popescu, sunt studentă în anul IV la Universitatea Naţională De 

Muzică, Bucureşti, secţia interpretare instrumentală-pian.  

În anul universitar 2010 – 2011 am beneficiat de o bursă ERASMUS la Hochschule fűr Musik, 

Theater und Medien, Hannover, Germania, o şcoală pianistică de prestigiu care mi-a deschis 

universuri cu totul noi, un oraş foarte apreciat de studenţii internaţionali şi mai ales de 

studenţii universităţilor de muzică. Aici au studiat pianişti renumiţi ca Giorgi Lazabidse, Yundi 

Li, Igor Levit, Amir Tebenikhin-laureat al Concursului Enescu 2009 şi mulţi alţii.  

A  fost o perioadă foarte bogată în devenirea mea de viitor pianist, artist . În această nouă 

conjuctură, cu cerinţe noi dar şi cu oferte profesionale de calitate, am trăit o importantă şi 

frumoasă experienţă profesională, am avut multe de învăţat, de la studiul pianului până la 

contactul cu o alte colective muzicale.  



 

 228 

Colaborarea cu profesorii de la această prestigioasă universitate, de la care am învăţat foarte 

multe lucruri, Einar Steen-Nøkleberg-pian, Nikolas Rimmer - muzică de cameră, Eckart Kuper - 

clavecin, a însemnat foarte mult pentru mine. Deasemenea, contactul cu o altă cultură şi 

civilizaţie, cu lumea muzicală germană de ieri şi de azi, posibilitatea de a interacţiona cu 

studenţi din  toate  colţurile lumii au  fost alte surse  de  informaţii profesionale în devenirea 

mea. 

 Cele  65 de puncte de credit obţinute şi media generală 9,92 pentru cele 2 semestre de studiu 

în Germania sunt motive de mândrie pentru mine şi o dovadă a faptului că şcoala românească 

este una foarte bună. 

Am răspuns cu promptitudine şi responsabilitate tuturor solicitărilor de ordin artistic propuse 

de Hochschule din Hannover : recitaluri la HMTMH,  Sala de concerte Plathnerstrasse, 

participări în cadrul Kammer Musik Forum , Klassen Abend. La toate aceste manifestări 

artistice m-am prezentat la un înalt nivel artistic îmbinând cu succes atât elementele şcolii 

germane (filtrul raţional, rigurozitatea metrică şi ritmică) cât şi elementele şcolii româneşti 

(sunet, interpretare şi emoţie creatoare). Toate aceste elemente m-au ajutat să-mi  

îmbunătăţesc viziunea asupra înţelegerii şi redării muzicii cât mai  sensibil, corect şi inteligent. 

Pentru mine a fost  foarte  important să pot învăţa un an în ţara de care m-am apropiat prin 

marii compozitori pe care îi studiez şi ale căror piese le am incluse în repertoriul meu . Mi-a 

plăcut, în aceasta ipostază, de student în Germania , să interacţionez  cu cât mai mulţi 

muzicieni  din această zonă geografică, în vederea unei colaborări profesionale de calitate şi 

chiar în schimburi de opinii muzicale provenite din şcoli diferite din punctul de vedere al 

concepţiei  educaţionale şi informaţionale. 

De asemenea, această plecare m-a ajutat să-mi perfecţionez cunoştinţele de limbi străine , să 
cunosc alte metode pedagogice, stiluri interpretative,  concepţii de viaţă  specifice, să-mi 
dezvolt personalitatea. Studierea culturii muzicale germane chiar la ea acasă, mi-a adus o 
îmbogăţire, diversificare , aprofundare a cunoştinţelor  acumulate de mine până în acest 
moment. 
Ca tânară pianistă, entuziastă şi creativă, oportunitatea de a fi obţinut această bursă mi-a 
oferit noi drumuri şi perspective în ceea ce priveşte permanenta mea perfecţionare dar şi 
apropierea culturală  între România şi Germania şi, mai mult decât atât , posibilitatea de a 
împărtăşi din  experienţa mea germană celor dornici de  a se apropia şi a cunoaşte cultura şi 
civilizaţia germană văzută din interior. 
Obţinerea acestei burse m-a ajutat să pot atinge aceste deziderate, să-mi desăvârşesc 
cunoştinţele în studiul instrumentului pe care îl indrăgesc atât de mult, pianul şi să devin un  
muzician complet şi complex . 
Provocarea este pentru un muzician normalitate  şi obişnuinţă, ceva cu care te confrunţi zilnic. 
Profesia mea se desfăşoară în timp real, este prin natura ei supusă provocărilor permanente: 
concursuri, recitaluri, audiţii, aşa că, nu am simţit din această perspectivă o provocare . Lipsa 
familiei, a celor dragi, a locurilor pe care le iubesc, comunicarea într-o altă limbă, pe care o 
cunoşteam dar care  nu avea cuvântul DOR, într-un cuvânt ACASĂ , aceste lucruri au însemnat 
pentru mine marea provocare. 
Îmi este foarte greu să mă decid asupra unui singur cuvânt care să definească experienţa mea 

de student Erasmus . Erasmus a însemnat pentru mine împlinire, succes, cunoaştere, ambiţie, 

diversitate, experienţă, prietenie, comunicare, muncă, reuşită. Într-un cuvânt: Perspectivă. 

 
Elena Alexandra Popescu 
Universitatea Nationala de Muzica Bucureşti 



 

 229 

Calea către o comunitate europeană 

 
’’Nu urma calea deja bătătorită ci mergi pe acolo unde nu a păşit nimeni pentru că vei lăsa 
o urmă’’ este motto-ul meu in viaţă. Dorinţa mea de a descoperi lucruri noi, de a cunoaşte 

un alt sistem universitar şi sanitar şi de a mă dezvolta în plan profesional m-a îndemnat 
să îmi adun curajul şi să mă aventurez în a aplica pentru bursa Erasmus. M-am informat şi 
m-am pregătit cât de mult am putut şi am pornit spre Germania în Köln. 

Acolo m-a aşteptat una din cele mai mari provocări ale vieţii mele de până acum şi anume 
adaptarea la un nou sistem, la un alt fel de gândire. Deşi Germania nu este foarte departe 
de Romania am rămas frapată de cât de diferit poate să fie totul: sistemul de învăţământ, 

organizarea orarului, cursurile, regulamentul de acordare a locului în câmin şi nu în 
ultimul rând gândirea. Am ajuns să cunosc organizarea perfectă specifică acestei tări, 

respectul pe care germanii îl au unii faţa de alţii manifestat prin politeţe si o atitudine 
prietenoasă. 
Cât timp am fost în Germania am profitat de oportunităţile pe care în România nu le-aş fi 

avut. M-am înscris la un curs de germană care s-a finalizat cu un examen pentru atestarea 
nivelului C2.2 de germană si am efectuat stagiul de neurochirurgie in St. Gallen, Elvetia. 
Universitatea din Köln are un parteneriat cu Kantonspital St. Gallen oferind studenţiilor 

posibilitatea de a studia timp de o săptămână neurochirurgia într-un spital modern. 
O altă oportunitate de care am profitat a fost aplicarea pentru o bursă de cercetare la un 
centru de cercetare ştiinţifică în domeniul Oncologiei pentru lucrarea de cercetare 

intitulată   „ Rolul aPKC în carcinogeneză şi diviziunea celulară asimetrică”. Am rămas 
impresionată de dotările de ultimă oră în laboratoare de cercetare. De asemenea am trăit 
presiunea din laboratoarele moderne de a face noi descoperiri în stiinţă, presiune 

datorată concurenţei acerbe din domeniul oncologiei. Munca mea în laboratorul de 
cercetare a durat 6 luni, timp în care m-am familiarizat cu cele mai moderne tehnici de 
cercetare şi am învăţat să folosesc aparatura foarte scumpă (microscop de 

imunofluorescenţă confocal) care nu există în România. Am utilizat, în România la 
întoarce, experienţa acumulată pentru a candida pentru un grant de cercetare, pe care l-

am obţinut în luna octombrie a acestui an. 
Împreuna cu alţi studenţi străini de la Universitatea din Köln am promovat imaginea 
României la un „International Dinner”, unde grupe de studenţi străini au gătit mâncăruri 

specifice ţărilor lor de origine la cantina universităţii. Cea mai frumoasă parte a acestei 
experienţe este faptul că am legat multe prietenii atât cu studenţii din Germania cât şi cu 
ceilalţi studenţi Erasmus.” 

Oana Diana Perşa 
Universitatea de Medicină şi Farmacie Cluj 
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ENSAM – deschiderea către un orizont multicultural  

 
„Aş putea spune că totul a început în timpul unui seminar de Utilizarea energiei apelor 
când unul din profesori a anunţat posibilitatea de a aplica la un program de dublă 

diplomă cu o şcoală parteneră din Franţa. Am aşteptat cu calm pauza şi apoi m-am 
îndreptat spre biroul persoanei de contact mânat de o atracţie pe care nici în ziua de azi 

nu mi-o pot explica. Probabil că ceea ce m-a motivat să aplic a fost interesul meu pentru 
diferite culturi, plăcerea de a descoperi o lume nouă, plină de suspans şi necunoscut. Am 
dorit să descopăr organizarea si exigentele sistemului francez de invatamant, dar am fost 

atras si de cultura si societatea din această ţară. Aşadar, câteva luni mai târziu eram în 
avionul care mă ducea în Franţa împreună cu încă doi colegi de facultate. Când am ajuns 
am avut parte de o săptămână de integrare în care am locuit la o familie din Cluny, oraşul 

în care se afla centrul ENSAM şi în care urma să îmi petrec următoarele zece luni şi 
jumatate. În acea săptămână am participat la cursuri culturale, de redactare şi de 
economie, finalizate cu o vizită în oraşul Creusot unde am vizitat primele uzine franceze 

cum ar fi: ALSTOM, uzina de TGV-uri şi Snecma, producător de motoare de avioane şi am 
luat masa la un palat care aparţinuse familiei Schneider, cea care a pus la cale 
industrializarea zonei în anii 1800, contribuind decisiv la transformarea ei intr-unul din 

pilonii industriei franceze. Dacă ziua eram la şcoală, seara mă întorceam la familia de 
primire care mă introducea în lumea obiceiurilor culinare franceze din regiunea 
Burgogne. Odată cu luna septembrie am început şi cursurile, la început fiind neaşteptat de 

dificil, dar profesorii au fost deschişi să raspundă la toate întrebările mele oricât de 
banale ar fi fost. Primul test nu este o amintire plăcută; veneam din România obişnuit cu 
note bune şi să fiu printre primii şi m-am găsit printre cei din urmă la afişarea notelor, 

lucru care m-a mobilizat pentru testele care au urmat, reuşind în cele din urmă să obţin şi 
printre cele mai bune note la anumite materii.  

Am găsit şcoala de la ENSAM mult mai practică decât cea de la Politehnică, pentru că 
studiul teoretic s-a îmbinat cu cel practic. De exemplu, având de studiat planuri de 
reductoare de TGV-uri de la ALSTOM şi transmisia prin curea folosită la maşini de 
măcinat piatră produse într-o fabrică din Macon, am vizitat aceste fabrici în cadrul 
excursiilor de studiu din programul „filliere matieres”, secţiunea Eco-conception. În 
cadrul acestui program am mai descoperit şase uzine din regiune care s-au remarcat prin 
grija pentru natură. Materiile studiate au fost grupate pe blocuri, un bloc de energetică, 
unul de mecanică, unul de limbi străine, respectiv unul de proiecte autonome. La început 
am studiat lucruri teoretice având proiecte semi-autonome în grup, în programul de 
concepere asistată de calculator CATIA sau în laboratorul de prelucrare a lemnului, cum 
ar fi realizarea sistemului motorizat de deschidere a uşilor unui autobuz, sau realizarea 
unor piese prin turnare, forjaj, uzinaj. In partea a doua a anului toate aceste cunoştinţe şi 
competente acumulate au fost aprofundate prin proiecte autonome în grupuri 
multiculturale (cehi, francezi, marocani, polonezi), din care menţionez proiectul intitulat 
„Main a la pâte”, având un dublu scop: social şi pedagogic. Am conceput o pubelă pentru 
reciclarea dopurilor de plastic pentru o şcoală din Macon. După ce am fost contactat de 
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învăţătorul din şcoala respectiva şi copiii au venit în excursie să ne viziteze, am stabilit ca 
pubela să fie în formă de casă pe roţi, cu o scară laterală pentru a arunca dopurile pe 
şemineu, cu sistem de cunoaştere a greutăţii sacului şi multe alte aspecte. A fost plăcut să 
le arătăm copiilor de clasele I-IV ce poţi realiza din aproape nimic, cu un pic de cunoştinţe 
şi un pic de imaginaţie. In plan social în timpul anului am participat la un proiect propus 
de primăria din Cluny, de amenajare a unui teren dintr-un parc central, în amfiteatru de 
vară în care să se ţină diverse spectacole. La acest proiect au luat parte peste 150 de elevi 
din cadrul şcolii şi a fost realizat în mai puţin de 24 de ore, deşi vremea ne-a pus piedici la 
un moment dat. Ceea ce m-a impresionat cel mai mult a fost entuziasmul colegilor mei, 
astfel încât după mai mult de 20 de ore în care nimeni nu a dormit, toată lumea zâmbea şi 
se ţinea de şotii.  
La sfârşit am primit vizita primarului şi a arhitectului orasului, iar încântarea şi 
mulţumirile acestora ne-au adus căldură în suflete şi certitudinea că, deşi suntem tineri, 
nu există limite în ceea ce putem realiza în viitor. In plan cultural am organizat o seară 
românească la cantina facultăţii, împreună cu ceilalţi colegi români, cu mâncare 
românească, muzică şi proiecţii de poze din România şi cărţi cu ilustraţii aduse de domnul 
Maréchal, un francez vorbitor fluent de limba română, autodeclarat îndrăgostit de 
România.  
In plan personal rămân cu amintirea plăcută a atmosferei de colegialitate din şcoală, cu 
prieteniile legate atât cu colegii mei cât şi cu persoane din exteriorul şcolii cum ar fi 
familia de primire, familia domnului Maréchal sau alţi români stabiliţi în Franţa. Printre 
beneficiile pe care mobilitatea ERASMUS mi le-a oferit pot menţiona: posibilitatea de a 
obţine o dublă diplomă de inginer în România şi Franţa, îmbogăţirea bagajului de 
cunoştinţe, perfecţionarea limbii franceze şi familiarizarea cu obiceiurile societăţii 
franceze. Cea mai mare provocare pentru mine a fost să lucrez în echipe multiculturale, în 
special coordonarea acestora pentru a obţine cele mai bune rezultate şi în termenul 
prevăzut. Cuvântul-cheie care sintetizează experienţa din Franţa este EVOLUŢIE, 
deoarece consider că prin anul petrecut acolo mi-am format un nou tip de gândire mai 
riguros şi mai organizat. In concluzie, pot spune că am plecat din Franţa bucuros să-i 
revăd pe ai mei şi cu determinarea de a mă întoarce să-mi finalizez studiile şi să retrăiesc 
şi alte momente plăcute precum cele din experienţa ERASMUS. “ 
 
Ion Badea 
Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Energetică 

 
Cum a început totul ? 
„21 martie 2006 – un simplu laborator (printre numeroasele pe care le aveam în anul IV 
la Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Automatică) şi care nu anunţa mare 
lucru … nu bănuiam că se vor întâmpla lucruri care îmi vor schimba viaţa complet. 
Laborantul nostru, pe nume Vlad (ce coincidenţă !), printre explicaţiile legate de tema 
laboratorului (fascinantă de altfel), căuta, cum se zice, ' un om ' pentru o partidă de 
fotbal seara, ofertă imposibil de refuzat pentru mine. Încet, încet, am devenit prieteni, şi 
cum anii mei prin facultate se apropiau de sfârşit, mi-a vorbit de programul Erasmus, 
subiect despre care eu nu ştiam mai nimic. Fost participant şi el în acest program, m-a 
pus în temă referitor la  colaborarea dintre facultatea noastră şi facultatea din Nantes, în 
cadrul unui master în programarea şi prelucrarea bazelor de date (subiect care mă 
interesa în mod special). Această scânteie, simpla idee de a vedea altceva şi de a încerca o 
experienţa complet nouă, au fost suficiente pentru a mă convinge să aplic. Cum nu 
puteam pleca singur, mi-am convins şi unul dintre cei mai buni prieteni (şi coleg de altfel) 
să mă însoţească în această aventură.  
29 iunie 2006 – examen de Sisteme de Operare. Împreuna cu Tedy ne-am hotărât să nu ne 
mai prezentăm şi să mergem direct în toamnă… fiind ziua de deadline pentru depunerea 
actelor pentru Nantes, şi având şi interviul la limba franceză cu responsabilii de master. 
Uneori trebuie să ştii când şi la ce să renunti… (ulterior am luat amândoi examenul în 
toamnă). 
01 octombrie 2006 – acceptat la master şi la programul Erasmus, am început anul V de 
facultate şi în paralel cursurile la distanţă (prin videoconferinţa cu profesorii din Nantes). 
Primul semestru l-am făcut aşa, ca apoi în ce-l de-al doilea să urmeze să mergem la 
Nantes pentru stagiu şi pregătirea lucrării de dizertaţie. A fost o perioada foarte  încărcata 
şi  dificilă, dar a meritat fiecare secundă. 
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01 martie 2007 – îmi amintesc ca ieri, ploioasa gară din Nantes şi pe Claudia (una din 
doctorantele de la Nantes – şi ea fostă masterandă Erasmus) care ne aştepta în frigul 

specific acelei perioade …  aventura începea… Următoarele 6 luni au fost printre cele 
mai frumoase trăite vreodată. În fiecare zi descopeream o nouă lume : străzile 
Nantesului pe care m-am pierdut de nenumărate ori plimbându-mă, parcurile superbe, 
castelul din centrul oraşului, cinematografele şi barurile chic, colegii de cămin, 
facultatea – totul era nou în jurul meu. ' Adaptarea ' cu sistemul de învăţământ şi cu 
mentalitatea vestică în general a fost cât se poate de naturală. La facultate, atât colegii 
mei cât şi profesorii noştri au făcut tot posibilul ca să ne integrăm cât mai rapid (am 
avut birou personal, laptopuri oferite de facultate, şedinţe de ‘team building’ etc.). Am 
descoperit un mediu de lucru care îmbina cu succes plăcutul cu utilul, având astfel o 
motivaţie mult mai mare de reuşită. Toate căminele aveau condiţii cât se poate de bune, 
fiecare student având camera lui personală, iar viaţa socială, în afara orelor petrecute la 
facultate, s-a dovedit a fi extrem de bogată (de la partidele de fotbal de pe terenul din 
spatele căminului până la petrecerile ‘tradiţionale’ Erasmus organizate cu sfinţenie în 
fiecare joi seara). Din multe puncte de vedere am simţit adevărata viaţă de student (şi 
nu cea de la mama de acasă) datorită acestei experienţe Erasmus. 
05.06.2007 – ziua finală în care ne expuneam memoireul de master. Nostalgia mă 
încearcă când îmi reamintesc emoţiile acelor momente. Munca din cele câteva luni 
extrem de pline, era în sfârşit evaluată şi notată. Prezentările au decurs foarte bine, 
notele obţinute confirmând ceea ce am observat de la început : într-un mediu unde eşti 
motivat pe toate planurile, nu ai cum să nu realizezi un lucru bun. Deja mă gândeam la 
aventura ce urma să se termine, dar nu a fost să fie…Întâmplator (deşi am învăţat să nu 
mai cred în coincidente !), la scurt timp după prezentare unul din profesorii mei mi-a 
vorbit despre oportunitatea de a-mi continua parcursul cu un doctorat (o teză CIFRE), 
care implica o colaborare între un laborator de cercetare (cel de la Politehnica Nantes) 
şi o firmă din domeniul privat. Nu am stat mult pe gânduri (doctorat şi experienţa de 
muncă erau cireaşa de pe tort). O zi mai târziu aveam ‘interviul’ cu actualul meu patron, 
iar după o oră de discuţii cu el, am ştiut unde îmi va fii viitorul… aventura mea Erasmus 
se continuă …  

03 ianuarie 2012 – În mai 2011 doctoratul pe care l-am făcut timp de aproape 4 ani, de la 
acelaşi birou de la care scriu aceste rânduri, s-a încheiat cu succes, iar acum, mă întreb 
oare ce nouă aventură mă aşteaptă …” 
 
Vlad Nicolicin-Georgescu. 
La Roche sur Yon, 03.01.2012 
 

Islanda tărâm de foc şi gheaţă 
„În octombrie anul trecut, m-am hotărât să merg să predau o 
săptămână în Islanda. Faptul că este o ţară nordică m-a 
motivat să iau această decizie, datorită interesului pe care îl 

am pentru sistemul lor educaţional. Aflasem între timp că 
este departe, frig şi că sunt mulţi vulcani activi. Cam pe atât 
mă bazam în momentul în care am decolat. 

Am aflat foarte curând însă că Islanda nu seamnănă cu 
celelalte ţări nordice. De fapt, nu seamănă cu nicio altă ţară 

pe care am vizitat-o, şi am avut ocazia să văd câteva.  

Totul m-a încântat, încă din primul moment: faptul că am aterizat pe o pistă minusculă, 
neagră ca smoala, înghesuită între grămezi de stânci, lavă răcită şi ochiuri de apă sărată, 
drumul spre Reykjavik, la apus, hotelul anume ales, denumit Bjork, prima plimbare în 

oraş, la lumina soarelui nocturn...  
Însă nimic nu m-a pregătit pentru drumul spre Bifrost, universitatea la care urma să 
predau, ascunsă de un semicerc de vulcani şi lavă acoperită cu licheni de toate culorile. 

Am sosit la Bifrost aducând cu mine prima furtună de zăpadă a sezonului şi multă uimire. 
Eram înconjurată de vulcani iar de pe fereastra camerei vedeam un zid de lavă.  
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Prima explorare a campusului m-a pus faţă în faţă 

cu grămezile de lavă neagră ce între timp se 
transformaseră în nămeţi de zăpădă argintie, 

strălucitoare în lumina albăstruie a nopţii. Întreg 
peisajul islandez m-a cucerit. Dezolarea aparentă, 
culorile intense de albastru, verde, negru şi alb, 

lipsa aproape completă a copacilor, ce-i conferea o 
tentă de vis, prezenţa constantă a vulcanilor, a 
gheţarilor şi a munţilor cu piscuri înzăpezite, 

oceanul cu valuri înspumate, spărgându-se pe 
malurile negre.  
Oamenii pe care i-am întâlnit, studenţi, profesori şi 

călători, păreau la fel de fermecaţi ca şi mine de 
ceea ce ne înconjura. Calmi, surâzători, în mod curios atât de familiari, iradiau un fel de 
bucurie lăuntrică care m-a zăpăcit. 

Săptămâna aceea petrecută în Islanda are un iz de poveste. Mai degrabă o călătorie 
iniţiatică decât o deplasare de serviciu, acele zile au lăsat o amprentă vie. 
În ultima zi, Bjarni, unul dintre studenţi, mi-a explicat: ”Pot să călătoresc o perioadă, să 

vizitez alte ţări, să experimentez alte moduri de viaţă, dar la final mi se face un dor 
cumplit de peisajul de acasă şi mă grăbesc să mă întorc. Cel mai mult îmi lipseşte vântul.” 

La început nu l-am înţeles, dar cu timpul mi-am dat seama la ce se referea.  Islanda nu 
este o ţară de care te poţi despărţi uşor. “ 
 
Asist univ. drd. Sorina Costache,   
Universitatea Româno-Americană, Bucureşti  
 

 Erasmus Intensive Language Courses (EILC) - Cursuri 
intensive de limba română 
Aceste cursuri sunt destinate studentilor străini care sosesc în România, pentru 
efectuarea unei mobilităţi Erasmus.  
Universitatea de Vest din Timişoara, una dintre 
cele 7 instituţii organizatoare  de cursuri de 
limba română pentru studenţii Erasmus străini, 
în România, a realizat astfel de cursuri pentru 
prima data în anul universitar 2011-2012.  
La finalul celor patru saptamani de studiu, 
participantii au scris despre cursurile pe care le-
au efectuat, despre oamenii intâlniţi şi despre 
aşteptările pe care le au de la mobilitatea 
Erasmus pe care o vor realiza în România. Iată 
una dintre poveştile primite  de la studenta 
Rosalie GERARD, anul de studiu la Universite 
Paris 8, St-Denis, France, domeniul Fotografie. 
“Eu am mers în România pentru că îmi place să călătoresc şi îmi place cultura româneascî. 
Aici studiez limba română şi fotografia. Pentru un fotograf este important să vadă diferite 
culturi, diferiţi oameni şi diferite peisaje. Universitatea mea este Universitatea de Vest dar 
nu studiez aproape de căminul meu. Studiez în centrul Timişoarei. Acum studiez numai 
limba română, cursurile de fotografie vor începe în octombrie. Mă gândesc că aceste 
cursuri de limba română sunt foarte intersante pentru că nu studiem numai româneşte ci 
şi cultura românească. Sunt aici pentru şase luni. Voi fi tristă când voi pleca pentru că 
oamenii sunt amabili şi cred că îmi voi face mulţi prieteni. 
Ştiu că nu voi deveni româncă dar vreau să devin mai mult decât o turistă aici. România 
poate că este ţara mea pentru că nu îmi place gri. De exemplu, mă gândesc că viaţa fără 
multă emoţie este gri. In Romania nimic nu este gri. Totul este alb sau negru. Totul este 
frumos sau totul este urât. Emoţiile mele întotdeauna sunt foarte puternice. România este 
albă, Romania este negră, Romania este verde, este roşie, este galbenă şi roz, Romania dă 
culorile.” 
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European seminar in sustainable development (ESSD) 
Erasmus Intensive Program  
 
Programul intensiv a plecat de la dorinţa 
observării în teren a elementelor studiate şi 
comunicării directe între participanţi într-un 
context international şi interdisciplinar. 
Programul s-a derulat în perioada 4 – 16 aprilie la 
Sinaia în cadrul staţiunii de cercetări a 
universităţii,  a reunit 25 de studenţi şi 12 cadre 
didactice, din opt universităţi: Universitatea din 
Bucureşti, Open Universiteit Nederland, 
Universidade Aberta, Univerza v Mariboru, 
Universität Graz, University of Aegean, 
Universiteit Antwerpen, Universitatea Politehnică 
din Bucureşti. 
Acest program intensiv este rezultatul mai multor iniţiative şi eforturi convergente. În 
Universitatea din Bucureşti un grup entuziast a dezvoltat continuu colaborări şi aplicaţii 
interdisciplinare în domeniul conservării naturii. Unele dintre rezultate sunt:  

• promovarea unor noi arii protejate de tip geopark,  
• cursuri şi publicaţii, numeroase proiecte nationale şi internaţionale, 
•  dezvoltarea unui nou master denumit Geo-biologie aplicata in conservarea 

patrimoniului natural si cultura (GBA). 
Un consorţiu de universităţi europene coordonate de Open University of Netherlands 
derulează, de mai bine de zece ani, un curs on-line: European Virtual Seminar in 
Sustainable Development (EVS). Timp de un semestru, studenţii din universităţile 
partenere, în grupuri de lucru, asistaţi de tutori şi specialişti elaborează un proiect asupra 
unor studii de caz. Cursul este parte din programele de master sau licenţă ale 
partenerilor. Universitatea din Bucureşti participă la acest consorţiu cu un studiu de caz 
propriu: Geoparcul Dinozaurilor Ţara Haţegului. Cursul oferă şansa participanţilor să 
coopereze, să descopere noi subiecte şi ţări şi mai ales să se descopere.  La sfârşitul 
fiecărui curs EVS opiniile participanţilor, pe lângă aprecierile asupra avantajului unui 
curs internaţional, interdisciplinar, on-line, aveau două observaţii foarte pregnante:  

• nevoia de a întâlni colegii de grup şi  
• nevoia de a vizita zonele studiate.  

Programul Intensiv a fost complementar cursului internaţional EVS, a fost integrat 
masterului interdiciplinar GBA şi a 
propus soluţii de aplicare a 
principiilor dezvoltării durabile 
pentru Parcul Natural Bucegi. 
 
„Cu o zi înainte de începerea 
cursurilor, când programul, locaţia, 
suporturile de curs erau pregătite, îmi 
imaginam cursanţii asemeni 
studenţilor de la facultate: la 
începutul procesului de învăţare, 
foarte tineri, în mare majoritate lipsiţi 
de experienţa lucrului ţn teren. 
Supriza de a doua zi, de la 
deschiderea cursurilor a fost totală. 
Era o heterogenitate inimaginabila. 
Eva şi David din Maribor, Slovenia 
sunt studenţi în anul trei şi foarte 
tineri, la fel şi studenţii din Grecia. 
Martin, masterand în Belgia, este un 
vechi militant activ al unei organizaţii internaţionale ecologiste şi antiglobalizare. 
Elizabeth, lucrează pentru UNESCO Portugalia, are o familie, copii şi o mare experienţă în 
domeniul educaţiei. Sacha este o expertă renumită pentru Ministerul Mediului din Olanda. 
Sophie este profesoară la un liceu şi lucrează de mai mulţi ani într-un proiect de 
monitorizare a fluturilor din Belgia. Joao este căpitan de poliţie în Portugalia şi îşi făcea 
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probleme dacă la curs trebuie să vină în ţinuta oficială sau în costum, aşa cum cere 
eticheta instituţiei pentru care lucrează.  Jan este un 
fost combatant în Căştile Albastre ale ONU, are o 
firmă în Monaco şi este instructor de scufundări. Pe 
scurt, experienţe profesionale şi de viaţă complet 
diferite ce păreau aproape imposibil de armonizat. 
Aşa a şi fost prima reacţie a lui Joao, căpitanul de 
poliţie, când a aflat că trebuie să împartă camera cu 
Martin, activistul militant. Mi-a mărturisit că îi va fi 
imposibil să stea în aceiaşi cameră cu cineva din 
„cealaltă tabără”, şi mi-a dat exemple de la 
manifestaţiile uneori violente din Portugalia unde a 
îndeplinit misiuni de păstrare a ordinii. 
Cursurile prezentate de profesori, temele în echipă, 
aplicaţiile de teren, activităţile şi vizitele culturale, 
dezbaterile şi discuţiile ce se întindeau până noaptea 
târziu au făcut ca profilul diferit al participanţilor să 
unească grupul şi să ofere posibilitatea împărtăşirii 
unor experienţe diverse şi inedite. Studenţii români 
au avut şansa de a-i iniţia pe colegii străini în cultura 
românească, Sophie şi Dorel Rusti (expert biolog) au prezentat comparativ speciile de 
fluturi din România şi Belgia, cu ajutorul specialiştilor parcului au fost comparate datele 
teoretice despre ariile protejate cu realitatea din Bucegi, Jan şi-a etalat cunoştinţele 
despre vinuri, cu exemple concrete din podgoriile româneşti.  Două săptămâni au trecut 
foarte repede şi toţi participanţii au rămas cu sentimentul că acest curs a fost doar un 
început pentru alte colaborări. Studenţii români au realizat avantajele studiului într-un 
mediu internaţional, patru dintre ei aplicând, ulterior, pentru burse Erasmus. Studenţii şi 
profesorii din ţările partenere au descoperit România şi şi-au propus să revină. Joao l-a 
invitat pe Martin în Portugalia oferindu-se să-l iniţieze în cultura locală, să descopere 
locuri, oameni şi nu în ultimul rând vinul şi fotbalul. Elisabeth 
sintetizează foarte bine impresia lăsată de curs: 
 

 
 
Pentru studenţi, cursul a constituit o nouă abordare educaţională, dezvoltarea 
abilităţilor de comunicare, de lucru în echipă, de identificare a unor probleme 
şi soluţii într-un context real. Programul intensiv, recunoscut prin credite 
ECTS, este propus să continue pentru încă doi ani oferind posibilitatea 
dezvoltării unor noi materiale educaţionale şi realizării unui master 
internaţional.  
Eu aştept cu interes şi emoţie surprizele şi încercările celui de-al doilea an dar 
mai ales şansa de a crea cadrul de comunicare, formare şi descoperire pentru 
un nou grup de studenţi europeni.”  
 
Alexandru Andrasanu 
Coordonator proiect, Universitatea din Bucuresti 
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Facilitarea integrării tinerilor pe piaţa muncii prin 
dobândirea de competenţe şi abilităţi practice în 
domeniul electronică şi automatizări 
Proiectul de Mobilităţi Leonardo da Vinci IVT cu titlul de mai sus: 

o a avut ca beneficiar Grupul Şcolar  de Transporturi Auto Craiova,   

o s-a adresat elevilor din clasele a XI-a şi a XII-a ( 30 elevi din clasa a XI-a; 10 
elevi din clasa a XII-a) aflaţi în formare profesională iniţială (IVT) în 
domeniul Electronică şi Automatizări, calificarea tehnician operator 

tehnică de calcul, nivel de calificare 3, 
o  a avut scopul de a sprijini participanţii la formare profesională în vederea 

dobândirii de cunoştine, abilităţi şi calificări in domeniul Electronica si 

Automatizari, pentru facilitarea dezvoltării personale, creşterea şanselor de 
angajare şi participare pe piaţa europeană a muncii. 

Elevii implicaţi în proiect au beneficiat de plasamente de formare profesională de 3 

săptămâni la următoarele instituţii din Spania: 
o Aitei S.L. 
o Auto Sport 

o Autosonik Car Audio S.L 
o Electronica Jumar 
o Evolucion Informatica Y Telecomunicaciones  

o Excmo. Ayuntamiento De Martos 
o Eyprom Electromotor S.L. 

o Fundacion Andaltec I+D+I 
o Miguel Internet Cafe 
o Moldesur S.L. 

o Pc Coste Martos 
o Pc Wind Mayorista Informatico Sl 
o Servicio Tecnico De Electrodomesticos Consuegra 

o Tecnosolar Andalucia 
o Torrematic  Electromecanica 

Echipa de gestiune a proiectului apreciază că proiectul este exemplu de buna practica,  

datorita beneficiilor pe care acesta le-a adus atât participanţilor cât şi şcolii: 
o a contribuit la îmbunătăţirea situaţiei şcolare a elevilor; 
o le-a permis elevilor familiarizarea cu dotarea şi cerinţele unui loc de muncă 

modern, făcându-i pe aceştia să înţeleagă că şansele integrării lor pe piaţa 
muncii sporesc dacă sunt capabili să presteze o muncă de calitate, iar acest 
lucru nu este posibil fără o bună pregătire teoretică si practică; 

o a asigurat elevilor dezvoltarea abilităţii de a se descurca în situaţii diferite, 
de multe ori imprevizibile, ceea ce a contribuit la creşterea încrederii în 
propriul potenţial; 

o a susţinut la elevi capacitatea de a munci în echipă, elevii au înteles 
drepturile şi responsabilităţile ce le revin; 

o a crescut numărul de agenţi economici care colaborează cu Grupul Şcolar  
de Transporturi Auto Craiova; 

o planul de şcolarizare 2011 a fost îndeplinit, prin înscrierea unui număr mai 

mare de elevi la Grupul Şcolar  de Transporturi Auto Craiova. 
Pe lângă oportunitatea de a beneficia de formare profesională „la locul de muncă”, 
elevii au luat contact cu tradiţiile şi cultura spaniolă, au învăţat limba spaniolă şi au 

avut numeroase momente de bucurie şi de amuzament. O întâmplare amuzantă 
povestită de beneficiari a avut loc în timpul orelor de limba spaniolă: 
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În timpul unei ore de curs câtiva elevi discutau între ei, iar un coleg care dorea să asculte 

ceea ce prezenta profesorul, a strigat „MUSCA!”  La acest strigăt toţi elevii au tăcut şi s-a 
făcut linişte spre satisfacţia profesorului. În ziua următoare atunci când elevii au fost 

gălăgioşi în timpul orei, profesorul în loc să strige “Silentio por favor!”, a strigat 
„MUSCA!”, spre amuzamentul elevilor.  Reacţia elevilor l-a speriat puţin pe profesor, dar 
după ce a aflat că „MUSCA” nu înseamnă nimic compromiţător, a continuat să solicite 

linişte cu ... „MUSCA!”. 
Experienţa deosebită trăită în Spania a determinat-o pe Georgiana Dorina Goae, una 
dintre elevele participante la plasament, să declare” Recomand tuturor celor care au 

auzit despre astfel de programe să participe la selecţii deoarece au mult de câstigat, mai 

ales din punct de vedere profesional, iar experienţa este de neuitat”. 

 
 
Bune practici privind  fabricaţia produselor alimentare şi 
măsurile de protecţia mediului 
 
Colegiul Agricol Fălticeni a implementat proiectul de Mobilităţi Leonardo da Vinci cu 
titlul “ Good Manufacture Practices and Environment Protection Measures Key 
competences to assure food safety” în cadrul căruia 15 elevi ai colegiului, din clasa a XI 
a, aflaţi în formare iniţială (IVT), calificarea tehnician analize produse alimentare, 
nivelul de calificare 3, au beneficiat de plasamente de formare profesională la ENILV 
Ecole Nationale des Industrie du Lait et de la Viandes, Franţa. ENILV pregateşte 
operatori, tehnicieni şi personal înalt calificat pentru industria alimentară atât pentru 
producţie cât şi pentru laborator.  Instituţia pune foarte mare accent pe activităţile şi 
aplicaţiile practice şi aceasta este posibil datorită bazei materiale de care dispune: 
laboratoare de microbiologie, biotehnologie, chimie, biochimie şi fabrici de procesare a 
cărnii şi a laptelui. Proiectul s-a adresat nevoilor participanţilor  de a dezvolta 
competenţe de: 

o aplicare a tehnicilor de lucru şi codurilor de bune practici (GMP) pentru a 
asigura inocuitatea produselor alimentare;  

o aplicare a legislaţiei şi reglementărilor privind securitatea şi sănătatea la 
locul de muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor intr-o fabrica de industrie 
alimentara; 

o aplicare a tehnicilor de monitorizare a proceselor de igienizare în industria 
alimentară, pentru întocmirea unui plan de igienizare şi identificare a 
materialelor necesare în acest scop;  

o aplicare a tehnicilor de monitorizare privind aplicarea măsurilor care asigură 
protecţia mediului;  

o determinare a calităţii apei în scopul utilizării apei potabile în industria 
alimentară. 

Activităţile acestui proiect au pus în evidenţă faptul că elevii pot gestiona funcţionarea 
secţiilor şi a laboratoarelor de analiză ale fabricii de procesare a laptelui, respectând 
procedurile şi regulile în materie de sănătate, securitate, igienă a muncii şi de protecţie a 
mediului. Tutorii din Franţa apreciază că elevii români: 
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o au demonstrat pe parcursul acestui stagiu că s-au integrat în echipă (au 
respectat orarul de lucru, au respectat normele vestimentare ale intreprinderii, 
au comunicat ierarhic conform procedurilor, au pus întrebări pertinente, s-au 

informat şi despre activităţile din celelalte sectoare ale întreprinderii, au 
comunicat în limba franceză cu monitorii şi cu practicanţii francezi). 

o au demonstrat capacitatea de a-şi gestiona propria activitate zilnică (au 
descris sarcinile primite într-o manieră inteligibilă, au îndeplinit sarcinile de 
lucru în timpul dat, au completat corect fişele de fabricaţie, de înregistrare 
ale diferiţilor parametrii). 

o au înţeles şi aplicat corect procedurile specifice locului lor de muncă (au 
respectat regulile de sănătate, securitate în muncă şi de igienă, au menţinut 
în bună stare echipamentele şi materialele cu care au lucrat, au asigurat 
buna funcţionare a instrumentelor utilizate-ex calibrarea, verificarea lor, şi 
au respectat intrucţiunile de lucru). 

Acest proiect a oferit oportunitatea ca profesorii însoţitori să vadă în Franţa un 
exemplu viu al avantajelor majore pe care le are un liceu care are propria bază 
materială pentru practica de specialitate. Ca urmare a experienţei trăite, echipa de 
gestiune a proiectului şi-a propus scrierea unui proiect finanţat din fonduri europene 
pentru o ministaţie pilot de procesare a laptelui, care să fie utilizată pentru practica de 
producţie şi de laborator pentru elevii de la profilul Industrie alimentară. 

Elevii participanţi la plasament sunt foarte mulţumiţi de experienţa trăită. De exemplu 
eleva Ana Maria Tănase declară:” Prin participare la stagiu am invatat sa convietuiesc cu 

alte persoane, sa respect persoanele din jurul meu si a fost o experienta unica. Tot ce am 

dobandit ma va ajuta in cariera profesionala si in viata.” 
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Formare profesională în mentenanţa sistemelor de 
automatizare 
Proiectul Leonardo da Vinci Mobilităţi IVT „Formare profesională în mentenanţa 
sistemelor de automatizare” a venit în întâmpinarea nevoilor elevilor de a beneficia de 

un sistem de formare şi transferare flexibilă a competenţelor relevante din sectorul 
automatizări în contextele profesionale variate oferite de piaţa muncii europene. 
Competenţele ce au fost formate prin proiect sunt relevante sectorului automatizări, 

atât la nivelul standardelor profesionale ale ţărilor implicate, România şi Belgia, cât şi la 
nivelul cerinţelor ce derivă din progresele tehnologice actuale ale domeniului. Parteneri 

de proiect au fost: 

• Colegiul Tehnic de Comunicaţii „N.V.Karpen” din Bacău; 

• Institut Technique de Namur. 

Proiectul a urmărit desfăşurarea unui stagiu de formare profesională ca parte 
integrantă a procesului de dezvoltare a unui sistem de creditare a rezultatelor învăţării 
ECVET din cadrul proiectului “OPIR - Utilitatea stagiilor de practică interregionale” şi a 

realizat formarea, evaluarea, validarea, recunoaşterea şi echivalarea competenţelor 
profesionale din două sisteme educaţionale: Belgia şi România. Au beneficiat de 

plasamente de 3 săptămâni în Belgia 4 elevi din clasa a XII-a din Colegiul Tehnic de 
Comunicaţii „N.V.Karpen”. 
Participarea la stagiu de formare a avut ca rezultate: 

• îmbunătăţirea competenţelor de execuţie (executarea în condiţii de siguranţă a 

înlocuirii/reparării componentei defecte şi executarea operaţiilor de punere în 
funcţiune a sistemului automatizat); 

• dezvoltarea competenţelor specifice privind mentenanţa sistemelor 

automatizate şi a abilităţilor de identificare şi aplicare a procedurilor 

(stabilirea unui diagnostic privitor la defectul înregistrat intr-un sistem 
automatizat) şi standardelor de calitate; 

• dezvoltarea abilitaţilor în utilizarea tehnologiilor informaţionale în cadrul 

activităţilor specificate în programul de lucru. 

Validarea competentelor dobândite de elevi în perioada mobilităţii a fost efectuată de 
către organizaţia de primire prin responsabilii cu monitorizarea şi evaluarea 
activităţilor cuprinse în acordurile de formare. Evaluarea stagiului s-a realizat în 

ultimele zile ale mobilităţii, pe baza procedurilor şi rapoartelor finale de evaluare 
individuală a participanţilor, prin desfăşurarea unei lucrări practice de mentenanţă a 
unui sistem de automatizare de dificultate medie. Sistemul de evaluare a fost compus 

din:  

• comisia de evaluare - experţi din Institutul Tehnic din Namur şi un profesor din 

Colegiul Tehnic de Comunicaţii „N.V.Karpen”. 

• contextul de evaluare-activităţi practice, în condiţiile unei situaţii normale de 

lucru; 

• tipologia fişei de evaluare-obiectivă, cu ponderi ale competenţelor evaluate; 

• indicatorii de evaluare practică a competenţelor - indicatori de calitate. 

Ponderile indicatorilor de evaluare practică a competenţelor au fost: 

• stabilirea unui diagnostic pentru erorile dintr-un  sistem de automatizare 20%; 

• pregătirea şi organizarea intervenţiei în sistemul de automatizare 20%; 

• pregătirea documentelor şi a materialelor necesare intervenţiei asupra 

componentelor defecte 13%; 

• montarea şi demontarea componentei defecte 13%; 

• testarea şi interpretarea rezultatelor obţinute în urma reparaţiilor 15%; 

• punerea în funcţiune a sistemul de automatizare 19%. 

Organizaţia de trimitere, Colegiul Tehnic de Comunicaţii “Nicolae Vasilescu-Karpen”, a 
emis pentru fiecare participant un Certificat de Mobilitate Europass iar organizaţia de 
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primire, Institutul Tehnic Namur, a validat competenţele dobândite de fiecare 

participant prin semnarea acestor certificate. 
Programul de formare profesională a fost completat de un vast program cultural. Elevii 

îşi aduc aminte cu plăcere despre experienţa utilizării simulatorului de micro-gravitaţie 
din Euro Space Cente. 
Pentru derularea proiectului s-au identificat cunoştinţele, aptitudinile şi competenţele 

privind o activitate cheie şi  s-a realizat o definire a criteriilor şi indicatorilor de 
evaluare a competenţelor din România şi Belgia. Rezultatele proiectului pot fi utilizate 
pentru formarea, evaluarea şi recunoaşterea în context european a competenţelor 

profesionale ale elevilor în concordanţă cu standardele naţionale de pregătire 
profesională şi pentru facilitarea integrării tinerilor pe piaţa muncii europene prin 
accesul la o stagii de practică de calitate în concordanţă cu cerinţele europene. 
Cu privire la beneficiile plasamentului, Ionela Daniela Sandu, una dintre participante, 
declară:” In urma participării la stagiu mi-am îmbunătăţit abilităţile de comunicare în 

limba franceză, capacitatea de a lucra în echipă, am învăţat ce înseamnă sa fii eficient, 

am invăţat să operez cu noi metode şi echipamente pentru automatizări, am cunoscut noi 

stiluri de viaţă, am acumulat cunoştinţe importante despre cultura şi civilizaţia ţării 

gazdă. Am înregistrat progrese atât în plan profesional cât şi personal, toate activităţile 

desfăşurate în străinătate m-au făcut să am o perspectiva pozitivă asupra carierei mele 

viitoare”. 

 

 
Să cântăm pentru oamenii mileniului III 
Pregătirea de specialitate de care beneficiază viitorul absolvent al profilului vocaţional 
artistic, specializarea muzică, este o pregătire eminamente centrată către muzica clasică, 
destinată calificărilor de corist sau instrumentist. Acestă unidirecţionalitate îi conferă 

absolventului o drastică limitare a şansei de cuprindere şi afirmare pe piaţa forţei de 
muncă din domeniul de formare profesională –puţinele instituţii de cultură de profil 

scoţând la concurs,în cel mai fericit caz, câte 1-2 posturi anual. Pe de altă parte, există aşa-
numita „industrie muzicală” care are nevoie de specialişti, de creaţie contemporană care 
înseamnă utilizarea tehnologiilor digitale, management şi organizare de 

spectacol,mijloace noi de expresie, contact direct şi practic cu industria de spectacol 
europeană.  
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Proiectul de Mobilităţi Leonardo da Vinci IVT implementat de Liceul de artă „Sabin 

Drăgoi” din Arad a urmărit să ofere oportunităţi de formare  în domeniul promovării şi 
derulării de evenimente culturale,  elevilor din anii terminali. Pentru aceasta  a fost aleasă 

ca partener de primire „Gesellschaft für Gegenwartskultur Leipzig”, organizaţie care se 
ocupă de promovarea evenimentelor culturale, mai ales a celor muzicale şi a artiştilor 
independenţi. Ea a fost înfiinţată în 2003 şi colaborează cu alte organizaţii sau instituţii 

din acest domeniu: studiouri de înregistrări,posturi de radio.  
Cei 25 de elevi care au efectuat plasamente de 3 săptămâni în Germania,  s-au informat cu 
privire la proiectele organizaţiei de primire, au participat la organizarea concertului 

artistului american Setting Sun, au repetat şi au susţinut un concert propriu şi au cântat în 
deschiderea concertului lui Setting Sun. De asemenea au învăţat să utilizeze softurile 
dedicate Sibelius şi Cubase pentru prelucrare de lucrări muzicale, au dat interviuri la 

radio, au învăţat cum se fac înregistrări.  
Strategia de evaluare a rezultatelor învăţării din perioada plasamentului a fost 
direcţionată către cele 3 dimensiuni: 

• dezvoltrea personală a participantului, 

• produsele realizate pe parcursul stagiului, 

• evaluarea finală a cunoştinţelor,abilităţilor şi deprinderilor dobândite. 

Instumentele de evaluare utilizate, au fost: observarea curentă, examinarea orală, 
chestionare de evaluare şi autoevaluare, fişa de evaluare fianlă, proba practică: 
conceperea, organizarea şi susţinerea unui concert final, alcătuit din prelucrări ale unor 

piese clasice şi contemporane cu ajutorul programului Sibelius, promovarea concertului 
şi susţinerea acestuia într-un spaţiu neconvenţional,în faţa publicului german din 
Leipzig,transpunerea pe CD şi DVD. 

Participanţii la plasamente consideră acest proiect unic prin: 

• tematica abordată: 

o profesionalismul în muzică,  
o muzicianul în dimensiunea sa de: 

� artist şi manger 
� intrepret, 
� creator  

� organizator şi realizator al spectacolului muzical,cu tot ceea ce 
înseamnă acesta: 

• repertoriu variat ca stiluri şi adresabilitate, 

• promovare, 

• amenajarea şi valorificarea spaţiului concertistic 

convenţional sau neconvenţional, 

• sunet, lumini, instrumente, voce, imprimare, 

• prelucrare de sunet, 

• transpunere pe CD,DVD 

• faptul că, prin însuşirea şi aprofundarea unei părţi din aceste cunoştinţe şi 
abilităţi complexe, au reuşit să se organizeze,  să promoveze şi să susţină ,în faţa 

publicului german, două concerte finale cu un suces veritabil. 
Pe lângă activităţile de formare, elevii îşi amintesc şi lucruri amuzante/peripeţii din 

perioadele de plasament: „Aceste experineţe de trai şi de lucru împreună. aduc aproape 

cotidian întâmplări amuzante, iar în cazul nostru, artişti, muzicieni, prin definiţie  

aiuriţi, distraţi, nonconformişti, situaţiile amuzante au fost destul de dese, legate în 

special de dificultatea de a fi punctuali şi foarte disciplinaţi în raport cu un mediu de 

lucru şi de viaţă  german proverbial pentru aceste lucruri. Tocmai de aceea nu am 

înţeles de ce s-a supărat doamna profesoară, când la 12 noaptea am cântat pe stradă 

„Nessun dorma!” şi tot dânsa a fost ţinta ironiilor noastre, deoarece din greşeală, 

exasperată de faptul că ne uitam lucrurile peste tot, a luat de la studioul de înregistrări 

ochelarii de soare a lui Walter (tutorele german), fiind ferm convinsă că sunt ai 
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colegului nostru Alex., sau când colegul nostru Patrik s-a blocat în lift, chiar înainte de 

concert...” 

 

Transformarea şi valorificarea materialelor textile 
recuperabile 

În perioada 21 martie - 17 aprilie, 16 elevi din clasa a XI-a, ai Grupului Şcolar de 
Construcţii Montaj Reşiţa, domeniul “Textile-pielărie”, au efectuat un plasament de 
formare profesională, în cadrul proiectului de Mobilităţi Leonardo da Vinci cu titlul 

“Transformarea şi valorificarea materialelor textile recuperabile”, în oraşul Leipzig, din 
Germania. 

Pe durata plasamentului, elevii şi-au exersat creativitatea în realizarea celor mai variate 
produse din materiale textile recuperabile:  

• accesorii din piele şi bumbac,  

• produse decorative din ţesături de bumbac, lână, tricoturi, piele şi blană,  

• jucării din ţesături de bumbac, lână, tricoturi, piele şi blană,  

• fuste şi bluze din diferite materiale textile şi în cele mai variate modele. 

Activitatea de formare s-a desfaşurat la ZAW-Zentrum fur Aus-und Weiterbildung Leipzig 
GmbH, având-o ca tutore de stagiu pe Andrea Woßeng, care i-a îndrumat şi sprijinit pe 

elevi în perioada stagiului şi care a fost impresionată de imaginaţia şi comportamentul 
lor. Pe lângă aceasta elevii efectuat vizite de lucru cu scop formativ la mai multe instituţii 
din Leipzig. 

La Ţesătoria de bumbac din Lepzig, participanţii şi-au însuşit tehnica confecţionării unor 
obiecte de îmbrăcăminte din combinarea prin presare dintre lână, mătase şi adeziv, 
urmată de imprimarea unor modele, în cele mai variate forme şi culori. În complexul 

muzeal Grassimuzeum, participanţii au avut ocazia de a identifica cele mai frumoase 
produse de îmbrăcăminte şi tapiserii, din toate epocile şi de pe toate continentele, 

confecţionate din cele mai diverse materiale. În timpul unei vizite la Opera din Leipzig 
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elevii au avut oportunitatea de a identifica posibilităţi de valorificare a materialelor 

textile în confectionarea costumelor, măştilor şi accesoriilor pentru artişti.  
Proiectul a răspuns, în cazul elevilor participanţi: 

• nevoii de formare în spiritul european de muncă,  

• acumulării de cunoştinţe şi dezvoltării de abilităţi menite să: 
o le faciliteze dezvoltarea personală şi inserţia pe piaţa europeană a 

muncii,  
o le ofere idei de „afaceri” oportune în situaţii de  „criză”, pentru că deşeuri 

textile vor exista întotdeauna şi ei vor putea fructifica experienţa 
mobilităţii pentru a-şi îmbunătăţi bugetul propriu.   

Ca urmare a participării la proiect. elevii au acum o stimă de sine crescută şi convingerea 

că datorită competenţelor şi abilităţilor pe care le-au dobândit sau şi le-au descoperit pe 
parcursul mobilităţii, pot fi parteneri egali cu ceilalţi cetăţeni europeni şi că pot concura 
oricând pentru un loc de muncă potrivit calificării lor. 

Materialul informativ acumulat în perioada derulării proiectului va putea fi utilizat ca 
material didactic auxiliar de către profesorii de specialitate. Alături de celelalte proiecte 
derulate în şcoală, acest proiect va stimula competiţia între elevi, va spori prestigiul şcolii 

în viitor şi tot mai mulţi absolvenţi de gimnaziu din oraş şi din împrejurimi vor opta 
pentru şcoala beneficiară.   
Ca semn de apreciere a modului în care s-a derulat proiectul, elevii au realizat o insignă şi 

un imn.  

 

 

Stagiu de practică European pentru persoane cu deficienţe 
de auz, aflate în curs de calificare pentru profesia de 
pedagog de recuperare 
Proiectul de Mobilităţi Leonardo da Vinci cu titlul menţionat anterior a urmărit 
participarea a 15 elevi cu deficienţe de auz, ai Centrului Şcolar Beethoven din Craiova, 
calificarea  pedagog de recuperare, nivelul de calificare 3 avansat, anul I,  la stagii de 

practică cu durata de 5 săptămâni, la Fondazione Casa Serena „Mons Francesca Pititto” 
Onlus din Mileto, Italia,  pe parcursul cărora: 



 

 244 

• elevii să îşi dezvolte competenţe de comunicare şi colaborare în 

mediul profesional cu persoane fără deficienţe de auz,  

• să se realizeze contactul acestor tineri cu piaţa europeană a 

muncii;  

• să se realizeze creşterea stimei de sine la tinerii cu deficienţe de 

auz pentru a favoriza o dezvoltare personală ulterioară 
constantă;  

• să se ofere egalitate de şanse pentru persoanele cu dizabilităţi, în 

formarea profesională şi îmbunătăţirea accesului la muncă;  

• să se contribuie la creşterea competitivităţii persoanelor cu 

dizabilităţi în activitatea profesională. 

Activităţile desfăşurate în perioada plasamentelor au constat în:  

• asigurarea igienei personale a bătrânilor; 

• servirea micului dejun şi a cinei pentru bătrâni; 

• asistenţă şi ajutor la administrarea tratamentelor pentru bătrânii 

bolnavi de diabet; 

• ajutor la deplasarea şi participarea bătrânilor la slujba religioasă 

de dimineată; 

• măsurarea înălţimii şi greutăţii bătrânilor; 

• ajutor acordat personalul azilului pentru asigurarea igienei 

mediului ambiental; 

• desfăşurarea de activităţi de recreere a bătrânilor; 

• învăţarea de tehnici de îngrijire; 

• însoţirea bătrânilor în diverse ocazii şi comunicarea cu ei; 

• asistenţă la activităţi recuperatorii în cazul bătrânilor cu 

probleme ortopedice. 

Cei 15 tineri deficienţi de auz au depăşit barierele de comunicare ce apar 
între ei şi auzitori, fapt demonstrat prin profesionalismul arătat în cele 5 
săptămâni la organizaţia gazdă din Italia. Instituţia de primire a afirmat că 

de departe acest grup de tineri a fost cel mai serios, implicat activ şi 
competent dintre toate care au profesat în stagii de practică. Elevii îşi 
amintesc cu plăcere întâmplări deosebite din perioada plasamentului.  

În una din zile elevii au constatat că bătrânii sunt trişti. Pentru a-i scoate 
din această stare, le-au pregatit o surpriză. Doi băieţi s-au costumat şi 
machiat ca nişte fete, iar două fete s-au costumat în băieţi, după care au 

improvizat o pantomimă în care le-au implicat şi pe bătrânele din centru. 
În acele momente  şi-au dat seama cu toţii că acele femei nu mai râseseră 
cu atâta poftă de ani de zile, pentru ele a fost o zi extrordinară. Acest 

moment a avut şi efectul de a întări legatura între practicanţi şi asistaţi, 
mai ales că s-a desfăşurat în prima săptămână a stagiului. În următoarele 

săptămâni încrederea a fost mult mai mare, iar relaţia de empatie între 
cele două părţi a funcţionat foarte bine. 

O altă întâmplare amuzantă a avut loc într-o seară când la hotelul unde 

erau cazate, elevele din grup au pregătit cina, la care au avut invitaţi 
patronul hotelului cu familia, un comisar al poliţiei locale, directorul 
centrului unde s-a desfăşurat prcatica şi alte două persoane din 

comunitatea locală. Toţi s-au simţit extraordinar şi au fost impresionaţi 
de tinerii deficienţi de auz. Surpriza cea mai mare a fost în momentul în 
care a început să cânte muzica, iar tinerii participanţi la plasament au 

arătat abilităţi artistice extraordinare. 
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Qualicities  pentru dezvoltare durabilă 
Ca membru al retelei AVEC - Alianţa Oraşelor 

Europene de Cultura – Municipiul Braşov si 
aria sa de influenţă şi-au sumat promovarea 
unui anumit model de dezvoltare durabilă în 

sensul protejării şi valorificării moştenirii 
culturale. Qualicities este o marcă de calitate 
ce se adresează tuturor colectivităţilor care 

doresc recunoaşterea angajamentelor lor în 
favoarea unei dezvoltări durabile, având în 
centru atuurile patrimoniale de care dispun şi 

care doresc să intre în posesia unor 
instrumente de gestionare performante 
pentru atingerea acestui obiectiv. “Qualicities” 

pune accentul pe identificarea, consolidarea şi 
punerea în valoare a competenţelor 

personalului şi serviciilor publice precum şi 
pe angajamentul politic al oraşelor într-un 
proces de dezvoltare durabilă. 

 Demersul Qualicities este prin esenţa sa unul colaborativ, aducând împreună organizaţii 
publice  şi private. Prin intermediul proiectului Leonardo da Vinci promovat de Agenţia 
Metropolitană Braşov (LLP-LdV/PLM/2010/RO/107)  20 de persoane au participat la 

stagii de pregătire cu durata de 2 săptămâni în oraşe din Belgia, Portugalia şi Malta. 
Participanţii au venit din medii diferite (atât institutii publice cât şi private) şi cu profile 
ocupaţionale variate – functionari publici, politicieni locali, arhitecţi, organizatori de 

evenimente, etc. Tema principala a fost legată de dezvoltarea unui demers integrat ce are 
ca finalitate implementarea mărcii de calitate Qualicities în comunitatea locală. 
Participanţii la stagiile de plasament au 

învăţat de la colegii lor din organizaţiile de 
primire care sunt paşii pentru atingerea unui 
nivel ridicat de dezvoltare locală prin 

protejarea şi valorificarea patrimoniului 
cultural. La fel ca şi în cazul proiectului 

Mobilităţi Leonardo da Vinci MobiPLAN, 
finalitatea „neaşteptată” a fost aceea de a crea 
un grup de lucru unit, cu o bază practică 

comună, care acum lucrează la implementarea 
mărcii de calitate Qualicities în Braşov. 
Rezultatul principal din punct de vedere 

instituţional este o capacitate operaţională 
crescută pentru implementarea mărcii 
Qualicities la nivelul Municipiului Braşov şi al 

arealului metropolitan. In paralel, 
participanţii au putut să cunoască 
îndeaproape medii socio-economice diverse 

cu obiceiuri şi tradiţii specifice. 
„In urma participării la plasament am obţinut noi cunoştinţe referitoare la modul în care 
funcţionează şi este organizată municipalitatea din Birgu, am deprins abilităţi în ceea ce 

priveşte lucrul în echipă şi comunicarea într-o limbă străină, respectiv engleza, iar în ceea 
ce priveşte standardul Qualicities am aflat modul în care acesta a fost implementat în 
cadrul unei organizaţii publice similare” – Bianca Calinschi (Primăria Braşov) 
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Strategii de autocunoaştere şi dezvoltare personală, 
metode de orientare şi consiliere vocaţională a tinerilor 
din învăţământul profesional şi tehnic. Dezvoltarea 
profesională a profesorilor—arta de a reuşi. 

Necesitatea acestui proiect de Mobilităţi Leonardo da Vinci VETPRO, la care au 
participat 14 ingineri şi maiştrii instructori ai Grupului Şcolar de Construcţii Montaj 
Reşiţa, s-a datorat faptului că asigurarea succesului elevilor în funcţie de potenţialul lor 

biologic şi psihic, pe o parte şi depăşirea eşecului pe altă parte, se prezintă ca obiective 
educaţionale de mare complexitate în etapa actuală de dezvoltare a teoriei şi practicii 
pedagogice. În societatea modernă şi postmodernă oamenii caută căile optime pentru a 

dobândi „cunoaştere”, „ştiinţă” din cât mai multe domenii, iar această cunoaştere 
trebuie să fie funcţională, utilă; înveţi nu doar pentru a stoca o serie de informaţii din 

diferite domenii ci înveţi pentru „a folosi” ceea ce ştii, pentru „a aplica” ceea ce ai 

acumulat, în folosul tău şi al celorlalţi. A şti ce să faci cu ceea ce ai învăţat este dezideratul 
major al educaţiei. 

Schimbul de experienţă a durat 2 săptămâni şi în cadrul acestuia s-au derulat activităţi 
după cum urmează: 

• In cadrul centrului ZAW: 
o s-au realizat fişe de observare; 
o s-a asistat la activităţile de formare ale elevilor din centru, completând 

fişele realizate anterior;  
o s-au realizat chestionare pentru identificarea de aptitudini privind 

traseul unor elevi din clasele terminale; 
o s-a aplicat chestionarul realizat unor elevi, după care s-a analizat 

rezultatul final; 
o a fost prezentat un studiu de caz privind orientarea în carieră. 

• La Initiative Nachbarschaftsschule Leipzig: 

o au fost prezentate: 
� oferta educaţională a şcolii;  

� tipurile de nevoi ale elevilor cu CES şi  fişele psiho-pedagogice 
folosite;  

� moduri de  realizare a  planurilor de carieră şi un exemplu de 

bună practică pentru elevii cu CES; 
o participanţii au elaborat un plan de carieră; 

o s-a asistat la activităţile de orientare profesională pentru elevii cu CES; 
o participanţii au proiectat o activitate similară cu cea asistată;  

• La Professional Education Center „BSZ7”, Leipzig: 
o au fost prezentate de către gazde metode si tehnici de self-management; 
o participanţii:  

� au identificat tehnici de cunoaştere de sine aplicabile 
adolescenţilor; 

� au prezentat instrumentele realizate şi posibilele îmbunătăţiri; 
• La Saxon Agency for Education – regional office Leipzig,  

o a fost prezentat de către gazde modul în care autoritatea locala se 
implică în realizarea ofertei educaţionale a şcolilor; 

o s-au realizat, în echipe, planuri operaţionale comune: şcoală – autoritate 
locală – agenţi economici, privind stabilirea ofertei educaţionale; 

o s-au prezentat şi analizat materialele realizate. 

 În contextul noii deschideri spre Europa, cadrele didactice care îndrumă şi instruiesc 
elevii trebuie să înveţe tehnici noi de consiliere şi orientare în carieră, trebuie să se 
dezvolte personal, să-şi dezvolte competenţe lingvistice, culturale şi digitale pentru ca la 
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rândul lor să poată instrui şi orienta adolescenţii cu care derulează parteneriate 

educaţionale. Schimbul de experienţă la care au participat profesorii români de la Grupul 
Şcolar de Construcţii Montaj Reşiţa a contribuit la perfecţionarea acestora, la dezvoltarea 

lor personală, valorificarea maximă a potenţialului psiho-individual al persoanei, 
îmbunătăţirea propriilor tehnici de orientare şi consiliere, formarea de competenţe noi în 
domeniul consilierii, de îmbunătăţire a competenţelor lingvistice, sociale şi culturale. 

Consilierea reprezintă inima unui program de orientare a carierei; semnificaţia acestui 
fapt este nu numai de natură psihologică, ci şi educaţională. Elevii trebuie formaţi astfel 
încât să poată lua decizii optime legate de viaţa lor. În acest sens, atenţia acestora şi, 

implicit a educatorilor, trebuie să se îndrepte spre crearea unor circumstanţe în cadrul 
cărora fiecare consiliat să aibă libertatea luării unor hotărâri pe care să le ducă la bun 
sfârşit şi, în acelaşi timp, să-şi asume consecinţele ce decurg din aceasta. Acest lucru, 

mai ales în şcoală poate fi făcut numai de profesori care la rândul lor sunt  bine 
pregătiţi. Motivaţia proiectului a fost dată de necesitatea schimbării viziunii asupra 
învăţământului românesc printr-un marketing educaţional viabil, reactiv şi creativ. 

Profesorii participanţi la proiect lucrează şi cu elevi cu CES, orientarea profesională a 
acestor elevi nu se poate face decât de profesori cu experienţă în domeniul consilierii 
vocaţionale. 

 
 

• Dezvoltarea abilitatilor profesionale ale viitorilor 
instructori sportivi conform Cadrului European al 
Calificarilor 

Proiectulde parteneriat Leonardo da Vinci a avut ca scop îmbunătăţirea pregătirii 
teoretice şi practice a actorilor implicaţi în educaţia vocaţională printr-un schimb de 
practici efectuat în ţările instituţiilor participante.  

Instituţiilre participante: 
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Participanţii s-au familiarizat cu cadrul naţional al calificărilor din fiecare ţară implicată, 

pentru a determina standardele profesionale pe care le au în comun pentru instructori 
sportivi, şcolarizarea şi procedura de certificare, precum şi vocabularul tehnic pe care 

instructorii sportivi ar trebui să îl posede. Proiectul a fost organizat în cinci etape, 
circumscriindu-se unui număr de şase teme abordate pe parcursul a doi ani. Participanţii 
au împărtăşit informaţii prin intermediul website-ului parteneriatului care conţine: un 

vocabular tehnic pentru instructorii sportivi, precum şi informaţii despre proiect şi 
despre parteneri, produsele proiectului şi o galerie foto.  

 
Instituţiile partenere au elaborat: 6 buletine informative şi o broşură finală a proiectului 
care conţine rezultatele muncii de cercetare efectuate în cadrul parteneriatului, incluzând 

cinci curriculum-uri pentru cinci sporturi diferite, precum si un mini-dictionar sportiv cu 
termeni traduşi in cinci limbi. Curriculum-urile sportive au o structură comună, cu 
rezultate ale învăţării ce răspund specificaţiilor din Cadrul European al Calificarilor. 

Partenerii implicaţi în proiect sunt acum capabili să definească competenţele specifice şi 
calificările pe care ar trebui să le posede un instructor sportiv ce lucrează pe piaţa 
europeană a muncii, pentru a se integra uşor şi într-o manieră flexibilă.  
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• Drepturile omului - obligaţii comune şi probleme 
specifice în sistemele educaţionale poliţieneşti 

• Protecţia drepturilor omului este unul dintre elementele esenţiale ale muncii de 

poliţie. În ultimii ani, a devenit şi obiectul unei analize din ce în ce mai amănunţite în 
cadrul cercetărilor cu privire la activitatea poliţiei, care acoperă două aspecte: relaţia 

cu cetăţenii/populaţia şi relaţiile interinstituţionale. Un rol deosebit îl are relaţia de zi 
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cu zi a poliţistului cu cetăţeanul. Adevărul este că, în Uniunea Europeană, 

departamentele Poliţiei se confruntă cu probleme diferite de la ţară la ţară. Acest 
lucru se explică prin istoria acestor formaţiuni, evoluţia competenţelor lor, 

problemele sociale cu care se confruntă. Din această cauză, deşi acţionează în baza 
aceloraşi drepturi care sunt garantate de către Convenţia Europeană a Drepturilor 
Omului (precum şi de către legislaţiile naţionale), pentru poliţişti, percepţia 

înţelegerii acestor drepturi şi a semnificaţiilor lor practice poate fi puţin diferită. Al 
doilea aspect de subliniat este faptul că frecvenţa încălcării drepturilor omului în 
statele europene este diferită.  

Proiectul intitulat „Drepturile omului - obligaţii comune şi probleme specifice în sistemele 

de instruire poliţieneşti”, a fost iniţiat de Școala de Poliţie din Katowice care a oferit 
şcolilor (academiilor) de poliţie din Republica Cehă, Germania, Portugalia, România şi 

Slovacia posibilitatea implicării într-un parteneriat de pregătire referitor la protecţia 
drepturilor omului.  Ideea proiectului s-a născut  ca rezultat a zeci de vizite, întâlniri şi 
discuţii avute în ultimii ani între ţările implicate, organizate atât în Polonia, cât şi în 

străinătate. În timpul acestor discuţii a reieşit faptul că, deşi drepturile omului (incluzând 
protejarea acestora) reprezintă un element important în educaţia teoretică şi practică 
oferită de instituţiile noastre de învăţământ, identificarea detaliată a acestora şi, mai 

important, înţelesul şi interpretarea conferite acestora în diferitele aspecte ale muncii de 
poliţist pot fi uşor diferite. 

 La demararea proiectului, obiectivele acestuia au fost următoarele: 

• Stabilirea unei reţele de profesori şi cadre de poliţie (din cadrul şcolilor şi 

unităţilor operative de poliţie) care au activităţi legate de protejarea şi 
promovarea drepturilor omului; 

• Identificarea principalelor probleme în materie de protejare a drepturilor omului 
şi înţelegerea funcţionării sistemelor poliţieneşti şi a pregătirii poliţiştilor în 

diferite state europene; 

• Indicarea principalelor sarcini ale managementului mediu şi înalt din instituţiile 

poliţieneşti; 

• Selectarea de bune practici din sistemele de instruire poliţieneşti în materie de 

respectare a drepturilor omului, şi eventuala implementare a acestora în rândul 

statelor partenere; 

• Indicarea de potenţiale cooperări cu instituţii din afara sistemului poliţienesc în 

domeniul drepturilor omului. 
Activităţile desfăşurate pentru atingerea obiectivelor enumerate mai sus au luat forma 

unei publicaţii în care fiecare partener a abordat subiectele respective la nivelul ţării pe 
care o reprezintă. 
Ca rezultat al schimburilor de experienţă din cadrul parteneriatului, participanţii s-au 

oblicat să atingă şi următoarele obiective indirecte: 

• determinarea diferenţelor dintre sistemele educaţionale ale partenerilor (până 

în martie 2010), cu referire la tematica proiectului; 

• selectarea bunelor practici care ar putea fi implementate sau care sunt similare 

cu cele ale altor parteneri, putând fi recomandate pentru aplicare şi în alte ţări 

(până în mai 2010); 

• finalizarea  stadiului de recomandare a bunelor practici prin demonstrarea 

sustenabilităţii lor în cadrul workshop-urilor organizate, implicând atât personal 
cu funcţii de conducere din poliţiile partenerilor, cât şi studenţi/elevi (până în 

mai 2011); 

• publicarea volumului de bune practici (până în iulie 2011).  
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 Bunele practici, prezentate în cartea realizată ca produs final, se referă la modul de 

realizare a unei sarcini în aşa fel încât ţelurile prestabilite să fie atinse într-un mod 
eficient (sarcinile planificate au fost realizate iar rezultatele propuse au fost atinse, 
conform unui plan prestabilit şi cu o utilizare eficientă a resurselor). Cu alte cuvinte, 

bunele practici cuprind informaţii care ne pot lămuri asupra modului cum sunt predate 
subiecte legate de drepturile omului, asupra modalităţii prin care încorporăm 

problematica deciziilor judiciare în procesul de predare şi asupra metodelor de 
îmbunătăţire a metodelor de predare a acestor tematici. 

• Întâlnirile din cadrul proiectului au fost găzduite o dată la 2-3 luni, pe rând, de către 

fiecare partener.  
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• Telework şi Training: Învăţământ la distanţă 

T&T-Telework and Training  reprezintă un proiect Leonardo da Vinci de Transfer de 

inovaţie, care a început în noiembrie 2008 şi s-a încheiat în anul 2011. 
Scopul proiectului T&T a fost  să transfere rezultatele proiectului Pilot Leonardo da Vinci 
“ Telework Education System” (TES) pentru furnizorii de educaţie şi şi formare 

profesională, prin adaptarea principalelor produse ale proiectului TES la contextul e-
learning-ului şi la  specificului lingvistic din ţările partenere. 
Obiective specifice ale proiectului T&T au fost: 

• Analiza  şi adaptarea TES Model şi Sistem, precum şi a modulelor de de formare; 

• Implementarea modulelor de formare în toate limbile partenerilor; 

• Planificarea şi implementarea a trei cursuri de formare şi a trei seminarii; 

• Realizarea şi publicarea unei cărţi , atât în format hârtie cât şi în format 
electronic, în limba română şi în limbile celorlaţi parteneri, mai puţin limba 

italiană şi limba engleză. 
Proiectul a fost coordonat de Centrul de Tehnologii Avansate(CTANM), România, iar 

instituţiile partenere au fost: 

• Casa Copului Didactic Bucureşti, România  

• Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, România  

• Allweb Solutions, Grecia  

• Şcoala cu profil vocaţional "Porta da Auga" (CIFP), Spania  

• SILabo - Information Society Laboratory Ltd  

• Consortiul "Centrul de excelenta privind Metodele si Sistemele pentru Firme 

Competitive" (CEMSAC), Italia 
Doi din cei şapte parteneri au fost implicaţi în  proiectul  TES şi patru dintre parteneri au 
o experienţă bogată în proiectele europene. Partenerii au avut competenţele necesare 

pentru succesul şi sustenabilitatea proiectului. 
Principalele produse ale proiectului au fost: 

• modulele de formare,  

• cursuri de e-learning,  

• seminariile de orientare,  

• portalul “Telework &Training”. 

Ca urmare a strategiilor de valorizare, partenerii se asteapta la un impact puternic şi după 
finalizarea proiectului. Efectele vor fi amplificate prin faptul că orice persoană va avea 

acces la T&T portal şi  la sistemul de training, precum şi la diseminarea produselor 
proiectului (cărţi, broşuri etc). 
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Educaţie în munţi - Munţii în educaţie 

Munţii sunt o arie sensibilă din punct de vedere al mediului (influenţând şi regiunile din 

jur); în multe ţări ei reprezintă, de asemenea, o problemă de "patrimoniu" dar şi o zonă 
defavorizată. Ecosistemele montane sunt influenţate de locuitori, de sezonieri (muncitori) 
şi de "vizitatori". Proiectul Parteneriat de învăţare Grundtvig, a urmărit:  

• să ajute instituţiile să dezvolte instrumente educaţionale pentru persoanele din 

comunităţi montane;  

• să înţeleagă cum să folosească specificitatea zonelor de munte ca o resursă 

educaţională (trezind interesul pentru educaţie prin folosirea unor instrumente 
non-formale); 

• să împărtăşească experienţe pentru a oferi instruire ulterioară persoanelor care 
pot influenţa zonele montane (autorităţi, multiplicatori - inclusiv cluburi de 

turism).  
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Aceasta va ajuta persoanele din zonele defavorizate să îşi folosească mai bine resursele, 

tehnologiile noi etc, prevenind de asemenea ca sezonierii şi vizitatorii să pună în pericol 
natura şi cultura specifică a muntelui. În cadrul proiectului au fost explorate noi 

posibilităţi de a educa non-formal persoane cu dificultăţi în sistemul de educaţie formală.  
Partenerii au pus laolalta cele mai bune practici ale lor, obtinând îndrumări generale 
referitoare la introducerea problemelor montane (arii protejate, Agenda 21 Locală, lucrul 

cu comunităţi rurale în moduri non-formale) în procesul de educaţie, cu rol funcţional şi 
în afara parteneriatului. Cele aflate şi materialele obţinute au fost şi vor fi diseminate prin 
workshopuri relevante, materiale scrise si multimedia si in spatiul virtual (ITC). 

Partenerii de proiect, parteneri care sunt menţionaţi în pliantul următor, au derulat 
numeroase activităţi care au dus la obţinerea a numeroare produse, dintre care 
enumerăm doar câteva: 

• Chestionar pentru identificarea necesitatilor -Scopul chestionarului a fost acela 

de a ajuta echipa să identifice diferite necesităţi de educaţie în zonele montane, 

pentru ca în final munţii să devină mai atractivi şi respectaţi de persoanele care 
locuiesc acolo precum şi de către vizitatori; 

• Brosură care conţine o descriere sumară a proiectului, o lista cu activităţile 

partenerilor şi rezultate ale proiectului. 

• Sport în munţi -un "ghid" care arată unele "bune practici" de pe teritoriul italian 

şi unele exemple internaţionale în privinţa promovării sporturilor, educaţiei de 
mediu şi a turismului în zone montane. Partenerii din proiect au adăugat 
comentarii şi  "bune practici" din ţările lor de origine; 

• Persoane cu dizabilităţi mintale, în munţi -un "ghid" pentru activităţi 

educaţionale în situaţii în care se lucrează cu persoane care prezintă dizabilităţi 
mintale. Ghidul promovează educaţia adulţilor pentru persoane cu nevoi speciale 
/ dizabilităţi, prin identificarea unor metode în care munţii sunt utilizaţi ca 

fundal pentru un stil de viaţă alternativ. 

• Blogul proiectului; 

• Pliantul proiectului. 
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“Voluntariat împotriva violenţei” - AV Club 

Proiectul Grundtvig “Voluntariat împotriva violenţei” - AV Club, care s-a derulat în 
perioada 2009-2011, având ca parteneri instituţii din  România, Spania şi Italia, şi fiind 
coordonat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov, a oferit o alternativă reală împotriva 

violenţei şi comportamentului antisocial în rândul elevilor (prin implicarea acestora în 
activităţi de voluntariat la nivel de comunitate).  

Obiectivele concrete ale parteneriatului au fost:  

• Identificarea cauzelor care duc la apariţia unor comportamente anti-sociale şi a 

violenţei în toate ţările implicate în proiect (România, Spania şi Italia); 

• Combaterea discriminării directe sau indirecte în rândul elevilor, bazată pe 

criterii de sex, etnie, origine socială, caracteristici genetice, religie, situaţie 

familială;  

• Implicarea activă a adulţilor şi a elevilor în activităţi de 

voluntariat  la nivel comunitar, ca o alternativă la  acţiuni 
violente (înfiinţarea AV Club - AntiViolence); 

•  Experimentarea folosind "R" 4 - pentru a combate violenţa şi 
comportamentul antisocial "- în 3 din instituţiile partenere în 

cursul celor 2 ani;  

• Transferul de experienţă prin punerea în aplicare a proiectului în 

toate şcolile din judeţul Ilfov,  dezvoltând un ghid de bune 
practici privind măsurile de combatere a violenţei şi 

comportamentului anti-social.  
 Toate instituţiile implicate în derularea proiectului  s-au   consultat 

asupra  tuturor aspectelor legate de planificarea şi realizarea proiectului,  
au organizat reuniuni periodice relevând progresul personal şi al 
cursanţilor, au realizat  panouri de afişare în jurul şcolilor şi 

 comunităţilor locale cu informaţii  despre desfăşurarea proiectului 
Grundtvig .  
Cele trei instituţii partenere sunt situate în regiuni diferite,  dar toate 

instituţiile se ocupă de educaţia adulţilor şi  sunt preocupate de problema 
violenţei din partea elevilor la vârstă foarte fragedă. Contextul socio- 
economic al parteneriatului este interesant, provocator şi permite analiza 

cauzelor care stau la baza diferitelor comportamente antisociale care 
implică elevii şi găsirea de soluţii  care pot fi experimentate în instituţiile 
partenere. 

Principalele rezultate ale proiectului sunt: 

• Site-ul proiectului -încă de la lansarea proiectului, site-ul AVGruntvigCLUB a fost 

dezvoltat cu pagini relevante despre derularea proiectului: - Pagina de start a 
site-ului, cu o scurtă prezentare a proiectului şi logo-uri ale instituţiilor care sunt 

implicate în parteneriat; - Instituţii implicate - descriere a fiecărui partener; - 
Definirea proiectului - Obiectivele şi impactul proiectului; - Echipa; - Întâlnirile 
de proiect; - Jurnal Club AV cu subpagina Produsele proiectului AV Club; - 

Documente. 

• Ghidul ”Împreună pentru o viaţă mai bună”- a fost realizat pe următoarea 

structură: - prezentarea instituţiilor partenere în proiect - diagnoza fenomenului 
violenţei în ţările partenere - descrierea activităţilor proiectului şi a metodelor 

experimentate - Metoda 4 R si Metoda Frisco - Exemple de bună practică în 
combaterea violenţei în toate ţările partenere. O atenţie deosebită a fost acordată 
exemplelelor de bună practică, fiecare partener prezentând iniţiative de 

combatere a violenţei. 

• Buletine informative -Pe tot parcursul derularii proiectului, pentru diseminarea 

informatiilor relevante despre activităţile derulate în cadrul proiectului au fost 



 

 256 

realizate buletine informative periodice. Acestea au fost realizate în format 

electronic, fiecare instituţie parteneră în proiect adoptând un stil propriu de 
realizare, dar respectând însemnele distinctive ale proiectului. Rubricile 

standard ale buletinelor au fost dedicate întâlnirilor de proiect, atelierelor, 
conferinţelor organizate, produselor proiectului.  

• Filmul workshopului ”Voluntariat împotriva violenţei” -Conţinutul workshop-

ului a urmărit realizarea obiectivelor enumerate mai jos: 

o Identificarea cauzelor care conduc la apariţia de comportamente anti-
sociale şi violente, în scopul de a reduce procentul de droup-out al 
elevilor; 

o Lupta împotriva discriminării directe sau indirecte a elevilor în funcţie 
de gen, etnie, origine socială, caracteristici genetice, religie, stare civilă; 

o Implicare activă a profesorilor şi a elevilor în activităţi sociale de 

voluntariat şi în AV Club. 

 
"Pot să am şi eu o bunicuţă?" - programe de vacanta pentru 
copii cu dizabilitati sau probleme sociale cu ajutorul 
voluntarilor vârstnici 

Organizatia Katolikus Karitász din Ungaria si Caritas Alba Iulia din Romania au iniţiat 

proiectul Grundtvig GIVE  “Căutăm bunici – pentru copii defavorizati si cu handicap in 
cadrul programelor de vara organizate cu ajutorul voluntarilor seniori”. Scopul 
proiectului a fost implicarea a câte trei voluntari din cele doua ţări în organizarea şi 

derularea programelor pentru copii, tabere pentru copii, în ţara gazdă pe o perioadă de 
trei săptămâni. In timpul programului voluntarii din ambele ţări au avut ocazia să se 
familiarizeze cu tradiţiile din ţara gazdă, au schimbat experienţe, consolidând unitatea 

transfrontalieră şi unitatea creştină europeană. Pe lângă formarea relaţiilor 
transfrontaliere, un alt obiectiv important a fost reducerea decalajului între generaţii: în 

aceste programe au participat voluntari de peste 50 de ani şi participanţii taberelor sau ai 
programelor de vară. 
Prezenţa vârstnicilor în viaţa copiilor este benefică, ei fiind o resursă permanentă pentru 

copii prin dragostea lor necondiţionată, înţelepciune, experienţă de viaţă şi blândeţe.  
Cei trei voluntari din România au fost primiţi de către Organizatia Katolikus Karitász în 
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perioada 25 iulie - 17 august 2010. In 

aceste săptămâni, cei trei bunici au 
participat la programele de vacanţă şi 

tabere organizate pentru copii şi 
persoane cu handicap 
(Gelygelyiugornya: program de vacanţă 

pentru copii şi tineri cu dizabilităţi 
fizice şi mentale, Pálmonostor: tabară 
organizată pentru copii cu probleme 

sociale, Székesfehérvár: (Casa Szent 
Kristof) precum şi în tabăra 
organizaţiei naţionale de formare 

(Domaszék). Voluntarii au ajutat în 
activităţile zilnice în cadrul taberei, 
preluând diferite sarcini în bucătărie, 

ajutând persoanele cu dizabilităţi în 
participarea lor la diferite activităţi în 
cadrul programelor, supravegherea 

copiilor etc.  
De asemenea tr ei voluntari din 

Ungaria au participat la diferite programe sociale organizate pentru copii în diferite 
locăţii din Transilvania de către Carit 
as – Asistenţă Socială. In perioada 18 

iulie - 08 august 2010 la Sfântu 
Gheorghe au ajutat în tabara de vară 
organizată pentru copiii romi, la 

Miercurea Ciuc in Centrul de zi Sfantu 
Augustin, au luat parte în programul 
organizat pentru copii şi tineri cu 

handicap. Voluntarii au fost implicaţi în 
activităţi şi pe plan local la Gheorgheni, 
în cadrul programului Şansa: grupul 

ţintă fiind reprezentat de copiii cu 
handicap (fizic şi psihic), precum şi în 
cadrul Caravanei Caritas pentru copii - 

program de vacanţă organizat pentru 
copii din mediul rural Balauşeri, Neaua 

şi Damieni din judeţul Mureş.  
Din rapoartele voluntarilor şi ale 
personalului se poate afirma că a fost 

un proiect reuşit: voluntarii s-au întors 
cu multe experienţe noi şi amintiri frumoase.  “Valoarea deosebită a proiectului a constat 
în întâlnirea dintre generaţii, copii şi vârstnici. Un alt beneficiu al proiectului, atat pentru 

participanţi cât şi pentru voluntari, a fost schimbul de idei, cunoaşterea de obiceiuri şi 
tradiţii precum şi bagajul de cunoştinţe şi de experienţe noi acumulate. Un alt element 
important al proiectului a fost buna colaborare dintre cele două organizaţii. Pe parcursul 

derulării proiectului s-a discutat despre problemele organizatorice ale proiectului, 
monitorizarea şi derularea acestuia, dar şi despre alte posibilităţi de cooperare între cele 
două organizaţii în viitor, pentru implicarea activă a voluntarilor.” 

 
László Ludescher  
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Contemporary Issues in European Prison Education - Learn 
to be free  
„În perioada 26 - 31 Octombrie 2011 am participat la cursul "Contemporary Issues in 
European Prison Education - Learn to be free" organizat de The Manchester College în 

colaborare cu European Prison Eucation Association si finantat de Comisia Europeana, 
prin Programul de Învăţare pe tot parcursul vieţii – Programul sectorial Grundtvig.  
Scopul principal al evenimentului a fost de a reuni practicieni, manageri educaţionali, 

cercetători, factorii de decizie politică şi alte persoane care lucrează în domeniul educaţiei 
în penitenciar din întreaga Europă, pentru a oferi un cadru comun în care să înveţe mai 

multe despre cum să abordeze unele dintre cele mai importante probleme contemporane 
în educaţia în penitenciar, cum ar fi: 

• includerea artelor creative, relevanţa în mass-media digitală şi IT,  

• importanta formarii unor cadre didactice adecvate,  

• constientizarea abilitatilor educationale si nevoilor unei populatii culturale 

diverse. 
Obiectivele cursului de formare au fost: 

• creşterea gradului de conştientizare a problemelor actuale şi a t endinţelor, 

pentru a oferi exemple de 
bune practici,  

• punerea în aplicare a noilor 

abordări şi a noilor tehnologii, 

• crearea unui forum pentru cei 

angajaţi în cercetare, în 
domeniul educaţiei în 
penitenciar,  

• identificarea metodelor 

comune de formare precum şi 
a nevoilor şi aspiraţiilor 
profesorilor şi formatorilor  

din penitenciare.  
Cursul s-a desfăşurat simultan cu 
Conferinta EPEA şi a cuprins:  

• dezbateri în plen,  
• prezentare de materiale,  

• workshop-uri,  
• activităţi artistice susţinute de persoane private de libertate şi studenţi de la The 

Manchester College,  
• expoziţie de artă în cadrul căreia au fost expuse lucrări ale persoanelor private 

de libertate,  
• vizită la HM Prison Manchester. 

În cadrul sesiunilor în plen au fost prezentate studii şi cercetări privind viitorul educaţiei 
în penitenciar, metode de formare a profesorilor, educatorilor, formatorilor implicaţi în 
educaţia persoanelor private de libertate, factori care influenţează negativ procesul 

educaţional, aspecte privind reintegrarea socială a persoanelor private de libertate. 
Atelierele de lucru au cuprins o variată gamă de activităţi ce pot fi derulate în educaţia 
adulţilor din penitenciar: 

• necesitatea şi rolul acestora în educatie,  
• metode de evaluare şi rezultatele obtinute.  

Principalele teme dezbătute au fost:  

• stimularea persoanelor private de libertate de a participa la activităţi 
educaţionale, 
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• oportunităţi de angajare după executarea pedepsei, 
• menţinerea legăturii cu familia,  
• continuarea studiilor persoanelor private de libertate atunci când sunt 

transferate în alte penitenciare,  
• formarea mentorilor,  
• oportunităţi semnificative de învăţare,  
• provocări şi oportunităţi privind învăţământul la distanţă,  
• arta în penitenciar,  
• auto-evaluarea şi alte teme deosebit de utile. 

Cei 25 de participanti din 14 ţări ale Uniunii Europene s-au bucurat de toată atenţia şi de 

condiţiile excepţionale oferite de organizatori şi au plecat acasă cu speranţa că 
informaţiile dobândite vor fi utile şi vor conduce la o bună colaborare în viitor.”  

 
Constantin Stan  
Penitenciarul Ploiesti. 

 
Experienţă VISA  
„Prin intermediul acţiunii VISA (Vizite şi Schimburi) din cadrul programului Grundtvig, în 

perioada 11-14 iulie 2011, am participat la o conferinţa (Fourth International Conference 
on Literature, Languages & Linguistics) organizată de Athens Institute for Education and 
Research, care a avut loc la Atena, Grecia. 

Conferinţa a fost organizată de:  

• Prof. Gregory Papanikos, Preşedinte al Institutului ATINER,  

• Prof. Gilda Socarras de la Auburn University, SUA,  

• Prof. Nicholas Pappas de la Sam 

Houston University, Vice-Presedinte 
al ATINER 

• Sylia Sakka, Conference Coordinator 

din partea ATINER.  
Sesiunea la care am prezentat lucrarea mea a 
fost moderata de Dr. Margarita Kefalaki, 

cercetător în cadrul ATINER. 
Numărul participanţilor la acest eveniment 
academic a fost de aproximativ 300 de 

persoane, cadre didactice şi cercetători din 
întreaga lume şi în special din Europa, dată 
fiind locaţia conferinţei. 

Participarea mea la această conferinţă a fost 
posibilă datorită faptului ca am obţinut un 
grant pentru efectuarea unei activităţi în 

cadrul actiunii "Vizite şi schimburi" din Programul Grundtvig. 
Titlul lucrării mele ştiinţifice a fost "On the Religious Dimension of Giovanni Papini’s 

Work" şi a fost inserat în programul conferinţei pe data de 11 iulie, în sesiunea dedicată 
Literaturii Universale şi Comparate. 
Conferinţa s-a dovedit a fi un foarte bun prilej atât pentru a crea un loc de dezbateri 

ştiinţifice în mediu academic, cât şi pentru a oferi oportunitatea ca sute de cadre didactice 
din diferite universităţi ale lumii să-şi împărtăşească din cunoştinţe, experienţă şi, nu in 
ultimul rând, pentru a crea o reţea în domeniu.”  

 
Nicoleta Calina 
Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere  
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Europolis Photo Workshop 

Asociatia Euroarte va invita sa aflati cateva informatii despre  proiectul “Europolis Photo 
Workshop”, un workshop international de fotografie ce s-a desfasurat la Sulina in 
perioada 10 – 16 octombrie 2011. Proiectul a fost finanţat de Comisia Europeana prin 

Programul Invăţare pe tot parcursul vieţii, Ateliere Grundtvig. 
12 iubitori de fotografie si-au pus talentul si abilitatile la incercare in cadrul unui 

workshop de 5 zile,  axat pe arta fotografica dar si pe descoperiri si experiente 
interculturale. 
Europolis Photo Workshop si-a propus sa initieze in tainele fotografiei 12 adulti din 

diferite tari europene interesati de arta fotografica si de participarea la educatie 
nonformala in domeniul artistic si intercultural. 
Participantii la workshop, selectati prin concurs din peste 60  persoane inscrise, au fost: 

Sintija Zivarte din Letonia, Beatriz Cepeda Benito si Beatriz Moya din Spania, Aleksandra 

Fafinska, Marcin Kaczor si Krzysztof Lubiniecki din Polonia, Anna Lykou si Konstantinos 
Liakos din Grecia, Mano Monica din Italia, Marta Antonova din Bulgaria, Liviu 
Simioncencu si Danut Chiriac din Romania. 

“A fost o experienta extraordinara pentru mine! Am invatat lucruri noi, am avut 
posibilitatea de a-mi face cunoscute opiniile despre un  subiect atat de interesant precum 
fotografia, impreuna cu alţi participanţi din tari europene, si am putut vedea lumea dintr-

un punct de vedere diferit, dintr-un unghi mai larg, datorită mediului european extrem de 
prietenos si experimentat!  
De asemenea, a fost o mare placere pentru mine  sa aflu despre trecutul si prezentul 

Sulinei, despre istoria unui oraş care a fost influenţat de greci, unde inca mai sunt 
pastrate traditii stravechi. Am fost fericit sa experimentez viaţa de zi cu zi a localnicilor în 

acest loc indepartat, m-am bucurat sa gust din cultura lor.” declara Konstantinos Liakos – 
Participant Europolis Photo Workshop 
Cele mai bune fotografii realizate de catre participantii la workshop pe toata durata 

evenimentului au fost  prezentate publicului in cadrul expozitiei de fotografie “Europolis 
2011”, gazduita de Atelierul foto din Sulina in perioada 15 octombrie -15 noiembrie 2011. 
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Asistent Grundtvig 

„De la jumatatea lunii august 2011 mă aflu la Berlin ca asistentă Grundtvig în cadrul 
departamentului de schimb cultural al MitOst e.V. (www.mitost.org), o asociaţie care 
desfăşoară proiecte cu ţările Europei centrale, de est şi sud-est în domeniul cooperării 
culturale, al educaţiei şi participării civice.  

In această primă perioadă am participat între altele la: 
• pregatirea si desfasurarea primelor seminare din cadrul programului de 

perfecţionare în management cultural "Manageri Culturali din Europa centrala şi 
de est"http://www.moe-kulturmanager.de/, 

• desfăşurarea seminarului de pregătire a plasamentelor în cadrul proiectului 
Tandem (Turkey - European Union) de colaborare şi schimb de experienţă între 
actori culturali din Turcia şi ţări ale Uniunii Europene - http://www.mitost.org  

• organizarea Festivalului MitOst în Cehia, care a oferit un program complex 
(workshop-uri pe teme diverse, discuţii, evenimente culturale, etc.) membrilor 
asociaţiei din întreaga Europa - http://www.mitost.org/mitglieder/mitost-
festival.html  
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• conceperea unui nou proiect virtual privind transferul de cunoştinţe şi 
experienţe între experţi şi manageri culturali tineri din Europa Centrală, de Est şi 
Sud-Est. 

Pe scurt, prima jumatate a asistanatului a trecut cu folos şi sunt recunoscătoare pentru 
această oportunitate.  
Tuturor celor interesaţi de programele şi proiectele menţionate le stau cu drag la 
dispozitie cu informaţii suplimentare. “ 
 
Andra Vaida 
Centrul Cultural German Timişoara  
 

Guidance – a tool for today’s training  
Sub acest titlul, Adina Avacovici, profesoară la Grup Şcolar Francisc Neuman din Arad, a 
organizat o vizită de studiu la care au participat 7 persoane cu funcţii de decizie din 
domeniul educaţional din instituţii aflate în diferite ţări europene: Spania, Franta, Malta, 

Germania, Suedia şi Italia. 
„Vizita a prilejuit participanţilor (cu toţii implicaţi în orientarea carierei profesionale) 
discuţii, schimburi de idei, bune practici în ceea ce priveşte:  

• competenţele cheie,  

• calificări europene,  

• orientare şcolară şi profesională,  

• inserţia pe piaţa europeană a forţei de muncă,  

• formarea unor cetăţeni europeni activi şi autonomi,  

• viitoare oportunitati de colaborare.  

Programul diversificat şi-a propus să acopere nevoia de informare a experţilor şi 
specialiştilor europeni in legatură cu sistemul educaţional din România şi mai ales în ceea 
ce priveşte orientarea şcolară şi profesională. Au fost organizate vizite la: 

• universităţi arădene,  

• unităţi de invăţământ preuniversitar,  

• instituţii publice (Tribunalul Arad – Serviciul de Probaţiune, Inspectoratul Şcolar 

al Judetului Arad, Casa Corpului Didactic, Centrul Judeţean de Resurse şi 
Asistenţă în Educaţie).  

S-au purtat discuţii cu manageri de şcoli, consilieri, psihologi, profesori din învăţământul 

preuniversitar şi universitar, inspectori şcolari, reprezentanţi ai autorităţilor locale şi ai 
agenţilor economici. Nu trebuie uitat şi programul cultural, mult apreciat de toţi 
participanţii.  

Pentru o instituţie cu o vastă experienţă în proiecte europene, organizarea vizitei de 
studiu fost o nouă oportunitate de afirmare în spaţiul educaţional european, o modalitate 
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de valorizare a experienţelor dobândite printr-o muncă educativă transdisciplinară 

orientată spre elev şi spre necesitatea stimulării învăţării pe tot parcursul vieţii.“ 
Organizator 

 
Prof. Adina Avacovici  
Grup Scolar Francisc Neuman 
 

Vizitele de studiu - de la întrebări la...răspunsuri  
„Mai întâi a fost curiozitatea: .... dar oare "ei" cum rezolvă problema asta? Apoi, a fost 
căutarea.... unde oare aş putea găsi răspunsuri? A continuat cu identificarea resursei, cu 

sistematizarea întrebărilor "acute", cu analiza nevoilor, cu pregătirea psihologică pentru 
aplicaţie, cu găsirea celor patru vizite din Catalogul vizitelor, cu redactarea candidaturii.... 
apoi aşteptarea.  

Intr-o zi a venit şi vestea acceptării şi apoi a început 
perioada pregătirii vizitei de studiu:  

• constituirea grupului,  

• stabilirea modalităţilor de comunicare pe e-mail 

şi pe adresa de grup, 

• "prezentarea" informală a participanţilor, 

• "negocierea" programului pe baza intereselor 

profesionale prezentate, 

• găsirea şi cumpărarea biletelor de avion...  

Participarea la sesiunea de pregătire organizată de către 
Agenţie a redimensionat planurile şi aşteptările, 

schimbând unele accente, dar păstrând liniile de baza...  
In fine, săptămâna vizitei, mult aşteptată:  

• Câte dintre aşteptări au fost prejudecati?  

• Cîte dintre prejudecăţi s-au topit la căldura 

(neasteptată) a oamenilor cu care, timp de o 

săptămână am avut şansa să descoperim capitala 
renăscută a Ţării Galilor? 

• Ce am învăţat? 

• Câte dintre cele învăţate le pot pune în practică?  

Primele patru bune practici curriculare, transferabile la nivelul procesului de dezvoltare a 

deprinderilor de gândire critică, activităţi de echipă, activităţi în proiecte pe care le 
valorizez sunt, cu siguranţă:  

• strategia "Philosophy for Children" (P4C);  

• iniţiativa reţelei Forest Schools;  

• iniţiativa The Big Draw;  

• proiectul My Square Mile.  

Ce am adus colegilor, acasă? Exemplele concrete despre cum "se poate face", "se poate 
soluţiona", "se poate rezolva" problema aceea pentru care părea că nu avem nici resurse, 

nici posibilităţi şi mai ales nici disponibilităţi.... 
Cu ce am rămas dupa vizita "mea" de studiu? Lista lungă a căpătat forma rapoartelor.... 

lista scurtă începe cu răspunsuri concrete la întrebarea: dar tu cum ai văzut că rezolvă 
"ei" problema asta?” 
 
Roxana Mihail  
Centrului National de Evaluare si Examinare 
 Vizita de studiu - "Use of creative and inovative projects to improve lifelong learning 

skills" organizata la Cardiff in perioada 11-15 aprilie, 2011.  
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CAP. VII. Concluzii şi Recomandări 
 

 
Din analiza documentelor care pun în evidenţă modul de implementare a LLP în Romania 
rezultă că în anul 2011 au fost atinse obiectivele stabilite în programul de lucru al 

Agenţiei Naţionale. Valorile majorităţii indicatorilor de realizare au depăşit ţintele 
stabilite în programul de lucru. Dintre aceştia sunt de remarcat: 

• Numărul de candidaturi depuse pentru proiecte/activităţi în anul 2011: 6553, cu 

14% mai mare decât în anul 2010; 

• Numărul persoanelor care au beneficiat de mobilităţi în cadrul 

proiectelor/activităţilor  finalizate în anul 2011: 17245, cu 18,81% mai mare 
decât în anul 2010; 

• Numărul organizaţiilor care au candidat în anul 2011 pentru prima dată (fie în 

cadrul unui program sectorial, fie la nivelul întregului program LLP): 3799, cu 

2709 mai mare decât în anul 2010. 

• Rata de absorbţie a bugetului 2008 (după finalizarea tuturor proiectelor): 

97,16%, rată care situează Romania pe locul 4 între ţările participante la LLP, iar 
pentru programele sectoriale Comenius şi Leonardo da Vinci pe locul 2. 

Aceste performanţe au fost posibile prin munca de promovare, consultanţă, sprijin şi 
monitorizare acordată factorilor interesaţi şi beneficiarilor de către experţii Agenţiei 
Naţionale. Indicatorii care pun în evidenţă cele afirmate sunt: 

o Numărul activităţilor de promovare /informare organizate de Agenţia 
Naţională sau la care a participat Agenţia Naţională: 33 reuniuni, cu 3 mai 
multe decât în anul 2010. La aceste activităţi au participat peste 2000 

persoane. 

o Numărul de reuniuni de monitorizare tematică/de informare şi consultanţă 

organizate de Agenţia Naţională în vederea contractării/implementării/ 
raportării proiectelor/activităţilor: 38 reuniuni colective şi 45 de întâlniri la 
sediul Agenţiei între experţii de proiect şi responsabilii cu formarea 

profesională în cadrul proiectelor de Mobilităţi Leonardo da Vinci 2010, 
întâlniri în cadrul cărora s-au redactat acorduri de formare în format ECVET 
pentru plasamente Leonardo da Vinci; 

o Numărul de vizite de monitorizare/verificare la sediul beneficiarilor: 144; 

o Numărul de reuniuni de diseminare/valorizare organizate/la care a 
participat Agenţia Naţională: 11 evenimente faţă de 8 evenimente în 2010; 

o Numărul de exemple de bună practică privind implementarea proiectelor 
prezentate la evenimente sau în Avertimail: 190; 

o Numărul de evenimente organizate de alte instituţii, la care au participat 
reprezentanţi AN: 16 ; 

o Nivelul mediu de satisfacţie a beneficiarilor:  92,61%. 

În cadrul fiecărui program sectorial s-au remarcat performanţe deosebite: 

• Absorbţia de fonduri suplimentare prin redistribuirea de fonduri de către 

Comisia Europeană. Faptul că România a obţinut fonduri suplimentare 
pentru implementarea LLP dovedeşte aprecierea de către Comisia 

Europeană a calităţii candidaturilor şi a calităţii activităţii derulate pentru 
gestionarea/ implementarea proiectelor de experţii agenţiei şi de 
organizaţiile beneficiare: 
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Programul sectorial Fonduri suplimentare alocate de 
CE prin act adiţional (EURO) 

Comenius 1693000 
Erasmus 1659000 
Leonardo da Vinci 900000 
Grundtvig 625000 
Total 4877000 

 

o Programul Sectorial Comenius: 

� În octombrie 2011 s-a încheia proiectul strategic finanţat din 
fonduri FSE POSDRU, proiect prin care s-a suplimentat bugetul 
alocat acestui tip de mobilităţilor de formare continuă cu 2079376 
EURO. Prin implementarea acestui proiect, în perioada ianuarie 
2009-octombrie 2011 au beneficiat de finanţare pentru mobilităţile 
individuale Comenius 2465 persoane, ceea ce a însemnat o depăşire 
a numărulu de mobilităţi faţă de cel prevăzut în proiect cu 2,48% . 

� Numărul de candidaturi pentru proiecte de Parteneriat Şcolar 
Multilateral Comenius a crescut de la 882 în anul 2010 la 1091 în 
anul 2011, ceea ce înseamnă o creştere cu 23,3%. 

� Calitatea foarte bună a candidaturilor a determinat absorbţia de 
fonduri suplimentare prin redistribuirea de fonduri de catre Comisia 
Europeană, de 1693000Euro. 

o Programul Sectorial Erasmus: 

� numărul de candidaturi pentru susţinerea de Cursuri de limba 
română, pentru studenţi străini cu burse Erasmus în România, a 
crescut în anul 2011 la 7 faţă  5 în anul 2010;  

� interesul studenţilor pentru mobilitate atât pentru studii cât şi 
pentru plasamente a crescut, fapt care se poate constata şi din 
numărul de mobilităţi solicitate în anul 2011 de instituţiile de 
învăţământ superior- faţă de numărul mobilităţilor efectuate în anul 
universitar 2010-2011, (4604 mobilităţi), pentru anul universitar 
2011-2012 au fost solicitate 7772 mobilităţi ale studenţilor; 

� finalizarea proiectului de finanţare de mobilităţi studenţeşti şi ale 
profesorilor prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic 
European (SEE):  în cadrul acestei scheme de finanţare au beneficiat 
de mobilităţi 157 studenţi şi 46 cadre didactice; 

o Programul Sectorial Leonardo da Vinci: 

� rata de absorbţie în cazul proiectelor de mobilităţi 2009 (exerciţiu 
încheiat în anul 2011) a crescut de la 95,2% (proiecte de mobilităţi 
2008) la 97,2% din valoarea contractată ; 

� rata de absorbţie în cazul proiectelor de parteneriat Leonardo da 
Vinci 2009 (proiecte încheiate în anul 2011) este de 99,63%; 

� numărul de candidaturi pentru proiecte de mobilităţi 2011 a crecut 
cu 50,45% faţă de anul 2010 (224 candidaturi în anul 2010 şi 337 
candidaturi în anul 2011). 

� consultanţă individuală acordată beneficiarilor de proiecte selectate 
în anul 2010 pentru redactarea acordurilor de formare/ 

programelor de lucru în format ECVET. 

o Programul Sectorial Grundtvig: 

� creşterea numărului de candidaturi pentru Ateliere Grundtvig în 
anul 2011 cu 78,38% faţă de anul 2010 (de la 37 candidaturi în anul 
2010 la 66 candidaturi în anul 2011); 

� creşterea calităţii candidaturilor pentru proiecte de parteneriate de 
învăţare Grundtvig – scorul minim al proiectelor aprobate în anul 
2011 a fost de 96,80 puncte; 
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� participare relevantă de factori interesaţi la evenimentele majore 
ale anului 2011; 

� implicarea beneficiarilor de proiecte Grundtvig în proiectul FSE 
SOCIETAL, proiect coordonat de Asociaţia Reper21, în care Agenţia 
Naţională este partener, implicare care a determinat adoptarea 
principiilor şi indicatorilor responsabilităţii sociale. 

Din analiza documentelor, procedurilor şi instrumentelor folosite pentru gestionarea 
programelor şi evaluarea proiectelor în cadrul Agenţiei Naţionale a reieşit faptul că: 

� se desfăşoară o activitate structurată, coerentă şi consistentă, care permite 
redistribuirea de sarcini, fără a se produce sincope, în condiţiile reducerii 

temporare sau permanente de personal; 

� instrumentele de monitorizare şi evaluare folosite de experţi permit în mare 
măsură evaluarea premiselor de obţinere a impactului prin proiectele LLP 

implementate; 

� instrumentele suport pentru beneficiari realizate de experţii Agenţiei 
Naţionale oferă acestora posibilitatea de a implementa şi raporta proiectele 

LLP în condiţii bune. 

� Priorităţile Naţionale precizate în Apelul Naţional pentru Propuneri de 
Proiecte 2011 sunt corelate cu politicile naţionale în domeniul educaţiei şi 

formării profesionale. 
În urma analizei făcute privind implementarea LLP în România în anul 2011 şi în 
perioada 2007-2011, s-au constatat şi câteva arii/aspecte care trebuie îmbunătăţite: 

� Distribuţia geografică a candidaturilor depuse şi aprobate trebuie 
îmbunătăţită: 

o chiar dacă au fost finanţate prin LLP proiecte/activităţi pentru 

beneficiari din toate judeţele, calcularea pentru perioada 2007-
2011 a: 
� numărului de proiecte/activităţi Comenius aprobate, 

raportat la numărul de instituţii de învăţământ din fiecare 
judeţ /la nivel naţional, 

� numărului de proiecte Leonardo da Vinci IVT raportat la 
numărul de şcoli VET din judeţ/ la nive naţional, 

� numărului de proiecte/ activităţi Grundtvig şi populaţia la 

nivelul fiecărui judeţ/naţional, 
� numărului de elevi participanţi la mobilităţi Leonardo da 

Vinci IVT raportat la  numărul de elevi din şcoli VET la nivel 

judeţean/naţional, 
� numărului de profesori care au beneficiat de mobilităţi 

individuale Comenius raportat la numărul total de profesori 

din fiecare judeţ/ la nivel naţional, 
� numărului de participanţi la mobilităţi Leonardo da Vinci 

VETPRO rapotat la numărul total de profesori din VET, atât 

la nivelul judeţului cât şi la nivel naţional, 
şi compararea valorilor obţinute la nivel judeţean cu  valorile 
medii pe ţară pentru ratele menţionate  anterior, au dus la 

concluzia că există judeţe în care numărul de proiecte/activităţi 
depuse şi/sau implementate între 2007 şi 2011 este mult sub 

media pe ţară. În tabelul următor sunt prezentate ratele 
calculate. Valorile scrise cu roşu reprezintă valorile medii pe 
ţară. 
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Media total 
proiecte in 5 
ani/100 de 

scoli 

Media total 
mobilitati 

individuale 
adulti la 

1000 
profesori 

Nr Judet 

Total 
proiecte 

aprobate in 
5 ani 

Total 
mobilitati 
adulti in 5 

ani 29,44 30,40 
1 Alba 30 69 17,05 14,82 
2 Arad 82 353 46,33 72,84 

3 Arges 55 128 24,89 16,90 

4 Bacau 76 301 29,92 40,77 
5 Bihor 61 201 28,24 24,87 

6 Bistrita Nasaud 29 65 22,66 16,17 

7 Botosani 53 175 32,52 32,73 
8 Braila 38 87 27,74 24,57 

9 Brasov 76 396 30,28 61,88 

10 Bucuresti 257 858 49,14 50,97 
11 Buzau 26 145 13,07 27,57 

12 Calarasi 19 75 13,67 24,17 
13 Caras Severin 46 109 31,94 28,34 

14 Cluj 107 151 43,32 19,32 
15 Constanta 59 180 20,14 23,34 

16 Covasna 20 40 23,81 12,92 
17 Dambovita 58 331 28,16 53,73 

18 Dolj 133 530 54,51 67,53 

19 Galati 56 129 22,31 21,06 
20 Giurgiu 25 85 23,81 32,29 

21 Gorj 47 118 40,52 24,78 

22 Harghita 38 93 23,17 21,81 
23 Hunedoara 60 171 35,29 34,75 

24 Ialomita 13 27 10,57 9,44 

25 Iasi 194 457 51,32 48,60 
26 Ilfov 10 64 9,80 27,28 

27 Maramures 43 34 20,77 5,23 

28 Mehedinti 15 57 12,82 16,87 
29 Mures 18 48 7,06 6,23 

30 Neamt 59 237 33,71 40,40 

31 Olt 25 120 13,51 22,71 
32 Prahova 50 183 17,12 23,62 

33 Salaj 29 59 21,97 17,97 

34 Satu Mare 39 47 25,83 10,19 
35 Sibiu 59 65 33,15 13,91 

36 Suceava 91 350 44,17 45,29 

37 Teleorman 18 92 9,33 18,52 
38 Timis 106 162 38,97 21,81 

39 Tulcea 13 64 16,05 24,42 

40 Valcea 52 162 31,33 30,72 
41 Vaslui 87 126 71,31 22,34 

42 Vrancea 8 63 5,71 17,92 
 

o există acţiuni în cazul cărora, chiar dacă din punctul de vedere al 
candidaturilor sunt reprezentate toate judeţele, există 

dezechilibru privind fondurile alocate . 
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� Din răspunsurile la chestionarele completate cu diferite ocazii de beneficiari 

sau persoane interesate de LLP, reiese  că o parte dintre aceştia/acestea nu 
sunt în totalitate mulţumiţi/mulţumite de conţinutul, sau modalitatea de 

exprimare, sau gradul de noutate al unora dintre materialele  informative 
realizate de Agenţia Naţională, sau că site-ul  Agenţiei Naţionale nu este 
suficient de prietenos.  

� Consistenţa evaluării candidaturilor/rapoartelor finale folosind fişe de 
evaluare primite de la Comisia Europeană fără indicatori sau descriptori de 
nivel, trebuie îmbunătăţită. 

� Numărul beneficiarilor de finanţare ( instituţionali sau individulali) din 
fonduri LLP este mult prea mic, în raport cu volumele grupurilor ţintă 
specifice,  atât la nivel judeţean cât şi la nivel naţional, pentru ca participările 

la proiecte/ activităţi europene în cadrul LLP să poată produce impact fără 
politici locale şi regionale coerente în acest sens. 

Ţinînd cont de constatările făcute se fac următoarele recomandări: 

� realizarea de indicatori pentru fişele de evaluare trimise de Comisia 
Europeană, pentru a se asigura consistenţa proceselor de evaluare; 

� adaptarea/actualizarea programului de informare-promovare pentru a se 

îmbunătăţi distribuţia geografică a fondurilor europene pentru LLP; pentru 
aceasta se recomandă realizarea unor reţele active de promotori 

locali/regionali pentru toate programele sectoriale; 

� îmbunătăţirea programului de monitorizare şi verificare a 
proiectelor/activităţilor prin introducerea în eşantioanele de 

monitorizare/verificare a unor proiecte pe criteriul priorităţilor naţionale 
acordate, pentru a verifica în ce măsură se susţine acordarea punctelor 
suplimentare; 

� actualizarea şi îmbunătăţirea site-ului  Agenţiei Naţionale; 

� realizarea de noi materiale informative şi folosirea în acestea a unui limbaj 
adecvat  pentru diferitele tipuri de cititori; 

� stimularea factorilor de decizie din domeniul educaţiei şi formării 
profesionale din fiecare judeţ pentru a concepe şi aplica politici coerente de 
folosire a fondurilor LLP în vederea îmbunătăţirii la nivel de sistem, a 

procesului instructiv educativ din judeţ (un exemplu în acest sens este 
politica de cooperare dintre ISJ Arad, CCD Arad şi şcolile din subordine). 

 
 
 

 


