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Raport referitor la rezultatele analizei răspunsurilor la ancheta pe bază 
de chestionar privind satisfacția beneficiarilor  programelor ”Învățare pe 

tot parcursul vieții” (LLP) și ”Tineret în acțiune” (TiA) 
în anul 2013 

 
 

I. Informații generale 

 

Ancheta, care a urmărit identificarea gradului de satisfacție a beneficiarilor  LLP și TiA, s-a 

bazat pe un chestionar elaborat de echipa de management a ANPCDEFP, chestionar atașat 

acestui raport.  

În elaborarea chestionarului s-au luat în considerare următoarele: 

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

se putea evidenția evoluția gradului de satisfacție a beneficiarilor ANPCDEFP,  

o Îmbunătățirea chestionarului prin oferirea posibilității respondenților de a-și 

exprima punctele de vedere în mod distinct pentru fiecare program/acțiune în cadrul 

căreia au colaborat cu reprezentanții ANPCDEFP, 

o Creșterea gradului de confidențialitate prin: 

o Nepublicarea răspunsurilor (chiar dacă au fost analizate și au fost luate în 

considerare în întocmirea planul de îmbunătățire a prestației angajaților 

ANPCDEFP)  în care se fac referiri directe la persoane, 

o Prevederea ca, la solicitarea respondentului, anumite comentarii, să nu fie 

făcute publice. 

Completarea răspunsurilor la chestionar s-a efectuat în perioada: 01.10 – 31.10.2013. 

Chestionarul a avut secțiuni distincte pentru trei categorii de respondenți: 

o Persoane care au beneficiat de informare/promovare privind programele LLP și 

TiA, dar care nu au candidat, 

o Persoane care au candidat, dar nu au primit finanțare, 

o Persoane care au beneficiat de finanțare. 

Pentru evaluarea gradului de satisfacție a beneficiarilor au fost vizate următoarele aspecte: 
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o Calitatea publicațiilor/materialelor informative în format electronic sau tipărite, 

o Colaborarea cu personalul ANPCDEFP care a asigurat informare și consultanță 

pentru depunerea de candidaturi, 

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

toate etapele proiectului,  

o Colaborarea cu personalul ANPCDEFP din departamentul financiar,  

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

proiectelor. 

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

nevoilor: 

o acestora de dezvoltare: 

 profesională, 

 personală, 

o instituțiilor în care activează respondenții, 

o Cunoașterea/utilizarea instrumentelor Europass, 

o Cunoașterea/utilizarea publicațiilor Eurydice. 

S-a solicitat respondenților ca în completarea chestionarului să se refere la ultimii patru ani 

(2010-2013). 

Au răspuns la chestionar 2571 persoane, dar numai 2067 au fost răspunsuri valide.  

II. Caracteristicile respondenților  

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

urmează: 

 Categorie de respondenți 
 

Total răspunsuri valide 
 

Total răspunsuri 
 

Respondenți care nu au candidat 261 372 
Candidați respinși 83 92 
Beneficiari  1723 2107 
Total  2067 (80,40% din total răspunsuri) 2571 

 

In anul 2012 au răspuns la chestionar 1326 persoane și doar  978 răspunsuri au fost 

complete (73,76% din total răspunsuri). Numărul de respondenți a crescut față de anul 2012 

cu 93,89%. 
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Cei mai mulți dintre beneficiarii care au dat răspunsuri valide au avut finanțare în cadrul 

programului Comenius, după cum se poate vedea în tabelul următor: 

Programul/acțiunea 
de finanțare 

Numărul de 
respondenți 

Procent din total 
respondenți 

Comenius 712 41.32% 
Erasmus 491 28.50% 
Grundtvig 347 20.14% 
Leonardo da Vinci 236 13.70% 
Vizite de studiu 146 8.47% 
Vizite pregătitoare 78 4.53% 
Tineret în acțiune 326 18.92% 

În cazul tuturor programelor/acțiunilor se remarcă o creștere a procentului respondenților, 

cea mai mare creștere fiind în cazul programului Erasmus (de la 7,80% în anul 2012 la 

28,50% în anul 2013) și cea mai mică în cazul programului Comenius (de la 40,7% în anul 

2012 la 41,32% în anul 2013). 

Dintre cei 1723 beneficiari care au dat răspunsuri complete/valide,  1012 au fost beneficiari 

de fonduri în cadrul unui singur program/unei singure acțiuni, 476 au fost beneficiari în 

cadrul a două programe/acțiuni, iar 235 au beneficiat de finanțare în mai mult de două 

programe/acțiuni, așa cum se poate vedea în tabelul următor: 

 
Numar respondenti care au fost beneficiatii 
unui singur program/actiune  

 Numar respondenti care au fost beneficiatii a 
doua programe/actiuniprogram/actiune 

Comenius 400 Comenius+Erasmus 16 
Erasmus 333 Comenius+Grundtvig 70 
Grundtvig 107 Comenius+LdV 44 
Leonardo da Vinci 62 Comenius +VS 37 
Vizite de studiu 20 Comenius+VP 41 
Vizite pregătitoare 2 Comenius+TiA 40 
Tineret în acțiune 88 Erasmus+Grundtvig 14 
 1012 Erasmus+LdV 6 
  Erasmus+VS 1 
  Erasmus+VP 1 
  Erasmus+TiA 101 
  Grundtvig+LdV 31 
  Grundtvig+VS 10 
  Grundtvig+VP 1 
  Grundtvig+TiA 27 
  LdV+VS 23 
  LdV+VP 2 
  LdV+TiA 9 
  VS+VP 1 
  VS+TiA 1 
   476 



Respondenții care au dat răspunsuri valide activau/activează în următoarele tipuri de 

instituții: 

 

Tipul instituţiei din care făceaţi parte în momentul în care aţi beneficiat de serviciile oferite de ANPCDEFP (grădiniţă, şcoală, ONG etc): 

Liceu/ 
Colegiu 
Teoretic 

Liceu/ 
Colegiu 

Tehnologic/Vocațional 
Școală 

Gimnazială 
Școală 
Primară Grădiniță Universitate ONG 

ISJ/ 
ISMB DJST 

Institutie 
publica 

(alta decat 
ISJ sau 
DJST) 

Societate 
privată 

Grup 
Informal 
de tineri 

Nu făceam 
parte dintr-

o 
organizație 

Alt tip de 
institutie.  

266 466 405 30 48 266 242 49 34 52 105 47 194 89 
11.60% 20.32% 17.66% 1.31% 2.09% 11.60% 10.55% 2.14% 1.48% 2.27% 4.58% 2.05% 8.46% 3.88% 

Tipul instituțiilor în care activau/activează respondenții

Liceu/
Colegiu Teoretic, 266, 

12%

Liceu/
Colegiu 

Tehnologic/Vocațional
, 466, 20%

Școală Gimnazială, 
405, 18%

Școală Primară, 30, 
1%

Grădiniță, 48, 2%

Universitate, 266, 
12%

ONG, 242, 11%

ISJ/
ISMB, 49, 2%

DJST, 34, 1%

Institutie publica (alta 
decat ISJ sau DJST), 

52, 2%

Societate privată, 
105, 5%

Grup Informal de 
tineri, 47, 2%

Nu făceam parte dintr-
o organizație, 194, 

8%

Alt tip de institutie, 
89, 4%
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și făceau/fac parte din următoarele categorii profesionale: 

În perioada în care aţi beneficiat de serviciile oferite de ANPCDEFP, făceaţi parte din următoarea categorie: 

elevi studenţi 

cadre 
didactice (de 
la grădiniţă 

la 
învăţământ 
universitar) 

directori 
de 

şcoală 
inspectori 
şcolari formatori 

lucrători 
de 

tineret voluntari 

alte 
persoane 
aflate pe 

piața 
muncii 

alte 
categorii 

39 615 1134 222 85 216 24 232 366 16 
1.32% 20.85% 38.45% 7.53% 2.88% 7.32% 0.81% 7.87% 12.41% 0.54% 

 

 

  
Categoriile profesionale din care făceau/fac parte respondenții

elevi, 39, 1%

studenţi, 615, 21%

cadre didactice (de 
la grădiniţă la 
învăţământ 

universitar), 1134, 
38%

directori de şcoală, 
222, 8%

inspectori şcolari, 
85, 3%

formatori, 216, 7%

lucrători de tineret, 
24, 1%

voluntari, 232, 8%

alte persoane aflate 
pe piața muncii, 366, 

12%

alte categorii, 16, 
1%
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Principalele surse, modalități de informare a respondenților privind oportunitățile de 

finanțare oferite de către ANPCDEFP sunt: 
Precizaţi sursele şi modalităţile prin care v-aţi informat cu privire la oportunităţile oferite de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul 

Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP): 

contact direct 
cu 

reprezentanţii 
ANPCDEFP 

seminare/cursuri 
de formare 

organizate de 
ANPCDEFP 

publicaţii şi 
alte 

materiale 
elaborate 

de Agenţie 

paginile web 
ale Agentiei 

(anpcdefp.ro, 
llp-ro.ro, 
tinact.ro, 

europass-
ro.ro, 

eurodesk.ro) 
inspectoratul 

şcolar 

biroul 
pentru 

programe 
comunitare 

al unei 
universităţi 

direcţia 
judeţeană 
de sport şi 

tineret 

conducerea 
instituţiei 
din care 

faceţi parte 

pagini 
web, listă 

de 
discuţii, 

alte 
modalităţi 
internet 

Serviciul 
european 
Eurodesk 
(Eurodesk 

Info) 

Reţeaua 
de 

formatori 
Tineret 

în 
Acţiune 

alţi 
participanţi 
la proiecte 

parteneri 
sociali 

(patronate, 
sindicate) 

mass-
media 

709 664 664 1250 440 293 24 324 682 291 180 704 37 196 
10.98% 10.28% 10.28% 19.36% 6.81% 4.54% 0.37% 5.02% 10.56% 4.51% 2.79% 10.90% 0.57% 3.03% 

 

Principalele surse și modalități de informare cu privire la 
oportunitățide finanțare oferite de către ANPCDEFP

contact direct cu 
reprezentanţii 

ANPCDEFP, 709, 
11%

seminare/cursuri de 
formare organizate 

de ANPCDEFP, 664, 
10%

publicaţii şi alte 
materiale elaborate 

de Agenţie, 664, 
10%

paginile web ale 
Agentiei 

(anpcdefp.ro, llp-
ro.ro, tinact.ro, 
europass-ro.ro, 

eurodesk.ro), 1250, 
18%

inspectoratul şcolar, 
440, 7%

biroul pentru 
programe comunitare 

al unei universităţi, 
293, 5%

direcţia judeţeană de 
sport şi tineret, 24, 

0%

conducerea 
instituţiei din care 

faceţi parte, 324, 5%

pagini web, listă de 
discuţii, alte 

modalităţi internet, 
682, 11%

Serviciul european 
Eurodesk (Eurodesk 

Info), 291, 5%

Reţeaua de formatori 
Tineret în Acţiune, 

180, 3%

alţi participanţi la 
proiecte, 704, 11%

parteneri sociali 
(patronate, 

sindicate), 37, 1%

mass-media, 196, 
3%
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Pentru respondenți cele mai cunoscute programe sunt Comenius și Erasmus, așa cum se 

poate vedea în tabelul și diagrama următoare: 

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

Comenius Erasmus Grundtvig 
Leonardo 
da Vinci 

Vizite 
de 

studiu 
Vizite 

pregătitoare Eurydice Europass Eurodesk 
Schimburi 
de tineri 

Iniţiative 
ale 

tinerilor 

Proiecte 
pentru 

democraţie 

Serviciul 
european 

de 
voluntariat 

Tinerii 
în lume 

Formare 
şi reţele 

Întâlniri ale 
tinerelor cu 

responsabilii 
pentru 

politici de 
tineret 

2024 2016 1530 1660 1242 1029 1049 1792 1285 1161 865 690 1080 680 715 633 

97.92% 97.53% 74.02% 80.31% 60.09% 49.78% 50.75% 86.70% 62.17% 56.17% 41.85% 33.38% 52.25% 32.90% 34.59% 30.62% 

Procentul din numărul de respondenți care cunosc 
programele/acțiunile gestionate de către ANPCDEFP

97.92% 97.53%

74.02%
80.31%

60.09%
49.78% 50.75%

86.70%

62.17%
56.17%

41.85%
33.38%

52.25%

32.90% 34.59% 30.62%

0.00%

20.00%
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80.00%

100.00%

120.00%
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t

Program/Acțiune

 
Față de anul anterior, s-au înregistrat creșteri considerabile ale majorității acestor procente 

după cum urmează: 

o de la 75,5% la 97,92%  în cazul programului Comenius, 

o de la 73,7% la 97,53% în cazul programului Erasmus, 

o de la 68,10% la 74,02% în cazul programului Grundtvig, 

o de la 74,20% la 80,31% în cazul programului Leonardo da Vinci, 

o de la 18,30% la 50,75% în cazul Eurydice, 
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o de la 51% la 86,70% în cazul instrumentelor Europass, 

o de la 26,9% la 62,17% în cazul Eurodesk, 

o de la 39% la 56,17% în cazul Schimburilor de tineri, 

o de la 24,9% la 41,85% în cazul acțiunii Inițiative ale tinerilor, 

o de la 20% la 33,38% în cazul Proiectelor pentru democrație, 

o de la 39,8% la 52,25% în cazul acțiunii Serviciul European de Voluntariat, 

o de la 16,40% la 32,90% în cazul acțiunii Tineri în lume, 

o de la 19,3% la 34,59% în cazul Formării și rețelelor, 

o de la 15% la 30,62% în cazul acțiunii Întâlniri ale tinerilor cu responsabilii pentru 

politici de tineret. 

Scăderi ale acestor procente s-au înregistrat doar în cazul a două acțiuni: 

o de la 61,4% la 60,09 în cazul Vizitelor de studiu, 

o de la 55,5% la 49,78% în cazul Vizitelor pregătitoare. 

Cei mai mulți dintre respondenți nu utilizează/au utilizat publicațiile Eurydice: 

Aţi utilizat vreuna din 
publicaţiile Euryidice? 
Nu DA 

1959 108 
94.76% 5,24% 

Frecvența utilizării de către resapondenți a 
publicațiilor Eurydice

Nu, 1959, 
94,76%

DA, 108, 
5,24%

 
Procentul celor care utilizează publicații Eurydice a crescut față de anul 2012 de la 4,6% la 

5,24%. 

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

Aţi folosit vreunul din instrumentele Europass? 
CV-ul Europass Pasaportul lingvistic Documentul de mobilitate Europass Nici unul 

1683 425 672 145 
81.42% 20.56% 32.51% 7.01% 
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Frecvența folosirii instrumentelor Europass de către respondenții la 
chestionar

145, 7,01%

672, 32,51%

425, 20,56%

1683, 85,68%

0
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1200

1400

1600

1800

CV-ul Europass Pasaportul lingvistic Documentul de
mobilitate Europass

Nici unul

 
În cazul CV-ului Europass și a pașaportului lingvistic se remarcă o scădere, față de anul 

2012, a procentului respondenților care folosesc acest instrument (de la 91,2% la 85,68% în 

cazul CV-ului și de la 21,7% la 20,56% în cazul Pașaportului lingvistic).  S-a înregistra o 

creștere a procentului respondenților care au folosit documentul Mobilitate Europass, de la 

24,70% în anul 2012 la 32,51% în anul 2013. 

III. Rezultatele anchetei 

Aprecierile generale ale respondenților privind colaborarea cu reprezentanții ANPCDEFP 

care au asigurat informarea și consultanța în toate etapele proiectului/activității sunt mai 

bune decât în anul 2012.  Din cele 2336 aprecieri făcute de cei 1723 de beneficiari, peste 

70% sunt ”Foarte bune”, în cazul tuturor aspectelor vizate. Astfel, frecvența răspunsurilor 

la întrebarea solicitarea: 

Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agentiei care v-a asigurat informarea şi 

consultanţă în toate etapele proiectului?, este: 

 Aspecte vizate 

Apreciere Deschidere Amabilitate Explicatii clare 
Explicații 
corecte 

Promptitudine în răspuns (la 
email, scrisori, telefon) 

foarte bună 1834 1847 1714 1824 1771 
bună 386 369 426 356 392 
nici bună, nici slabă 64 64 125 94 112 
foarte slabă 20 25 36 26 24 
nu pot aprecia/nu se aplică 32 31 35 36 37 

 4.69 4.69 4.57 4.66 4.63 
   4.65 92.96%  
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Frecvența aprecierilor privind colaborarea cu personalul Agenției care a asigurat informarea și 
consultanța în toate etapele proiectului   

1834 1847
1714

1824 1771

386 369 426 356 392

64 64 125 94 11220 25 36 26 2432 31 35 36 37
0
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ap

re
cie

rilo

foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă nu pot aprecia/nu se aplică
 

Frecvența aprecierilor privind colaborarea cu personalul Agenției care a asigurat informarea și 
consultanța în toate etapele proiectului   

78.51% 79.07%
73.37% 78.08% 75.81%

16.52% 15.80% 15.24% 16.78%

2.74% 2.74% 5.35% 4.02% 4.79%
18.24%

1.03%1.11%1.54%1.07%0.86%
1.58%
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Referitor laîntrebarea: 

”Cum apreciaţi colaborarea cu departamentul Financiar al Agenţiei?”, frecvența 

răspunsurilor este: 
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 Aspecte vizate 
Apreciere Deschidere Amabilitate Explicatii clare Explicații corecte 

foarte bună 1603 1628 1559 1623 
bună 427 392 420 382 
nici bună, nici slabă 79 84 126 99 
foarte slabă 18 19 17 15 
nu pot aprecia/nu se aplică 209 213 214 217 
 4.62 4.64 4.57 4.63 
  4.61 92.28%  

Frecvența aprecierilor privind colaborarea beneficiarilor cu personalul departamentului 
Financiar al Agenției

1603 1628 1559 1623 1571

427 392 420 382 402

79 84 126 99 113
18 19 17 15 12

209 213 214 217 238
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Frecvența aprecierilor privind colaborarea beneficiarilor cu personalul departamentului 
Financiar al Agenției

68.62% 69.69% 66.74% 69.48% 67.25%

18.28% 16.78% 17.98% 16.35% 17.21%

3.38% 3.60% 5.39% 4.24% 4.84%
0.77% 0.81% 0.73% 0.64% 0.51%
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Frecvența aprecierilor referitoare la colaborarea cu reprezentanții ANPCDEFP în timpul 

misiunilor de verificare/audit este următoarea: 

Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în contact în timpul 

misiunilor de verificare/audit al proiectului?     

 Aspecte vizate   

Apreciere Deschidere Amabilitate 
Explicatii 

clare 
Explicații 
corecte 

Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, 
telefon) 

foarte bună 1274 1293 1260 1286 1266 
bună 342 323 335 319 334 
nici bună, nici slabă 62 64 82 72 71 
foarte slabă 10 8 12 12 9 
nu pot aprecia/nu se aplică 648 648 647 647 656 

 4.63 4.65 4.60 4.63 4.63 
   4.63 92.57%  

Frecvența aprecierilor privind colaborarea beneficiarilor cu personalul Agenţiei cu care 
au intrat în contact în timpul misiunilor de verificare/audit al proiectului

1274 1293 1260 1286 1266

342 323 335 319 334

62 64 82 72 7110 8 12 12 9

648 648 647 647 656
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Frecvența aprecierilor privind colaborarea beneficiarilor cu personalul Agenţiei cu care 
au intrat în contact în timpul misiunilor de verificare/audit al proiectului

54.54% 55.35% 53.94% 55.05% 54.20%

14.64% 13.83% 14.34% 13.66% 14.30%

2.65% 2.74% 3.51% 3.08% 3.04%0.43% 0.34% 0.51% 0.51% 0.39%

27.74% 27.74% 27.70% 27.70% 28.08%
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III.1 Respondenți care au beneficiat de informare/promovare  privind  programele 

gestionate de către ANPCDEFP, dar nu au candidat 

Cele 267 persoane care au dat răspunsuri valide la chestionar făceau parte, la dat la care au 

beneficiat de informare privind programele gestionate de către ANPCDEFP, din 

următoarele tipuri de instituții: 

Tipul instituţiei din care făceaţi parte în momentul în care aţi beneficiat de serviciile oferite de ANPCDEFP (grădiniţă, şcoală, ONG etc): 

Liceu/ 
Colegiu 
Teoretic 

Liceu/ 
Colegiu 

Tehnologic/Vocațional 
Școală 

Gimnazială 
Școală 
Primară Grădiniță Universitate ONG 

ISJ/ 
ISMB DJST 

Institutie 
publica 

(alta decat 
ISJ sau 
DJST) 

Societate 
privată 

Grup 
Informal 
de tineri 

Nu făceam 
parte dintr-

o 
organizație 

Alt tip de 
institutie. 
Precizati 

care 
26 28 33 1 1 134 32 0 1 2 4 5 9 3 

9.96% 10.73% 12.64% 0.38% 0.38% 51.34% 12.26% 0.00% 0.38% 0.77% 1.53% 1.92% 3.45% 1.15% 
 

Tipul instituţiei din care faceau parte beneficiarii de serviciile de 
informare/ promovare oferite de ANPCDEFP, care nu au candidat 

pentru obținere de finanțare 

1 3,1,15%
9, 3,45%

5, 1,92%

4, 1,53%
2, 0,77%

1, 0,38%
3, 1,15%

32, 12,26%

134, 51,34%

1, 0,38%

33, 12,64%

28, 10,73%

26, 9,96%
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și din următoarele categorii profesionale: 
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În perioada în care aţi beneficiat de serviciile oferite de ANPCDEFP, făceaţi parte din următoarea categorie: 

elevi studenţi 

cadre didactice (de 
la grădiniţă la 
învăţământ 
universitar) 

directori 
de 

şcoală 
inspectori 
şcolari formatori 

lucrători 
de tineret voluntari 

alte persoane 
aflate pe piața 

muncii 
alte 

categorii.  
15 95 93 14 3 17 14 24 13 9 

5.75% 36.40% 35.63% 5.36% 1.15% 6.51% 5.36% 9.20% 4.98% 3.45% 

Categoria din care făceau parte respondenții la data la care au 
beneficiat se servicii de informare/promovare furnizate de 

ANPCDEFP
Persoane care nu au candidat 

9, 3,45%
13, 4,98%

24, 9,20%

14, 5,36%17, 6,51%

3, 1,15%

14, 5,36%

93,35,63%95, 36,40%

15, 5,75%
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Pentru a se informa referitor la oportunitățile de finanțare oferite de către ANPCDEFP, 

respondenții au folosit următoarele surse: 

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

contact direct 
cu 

reprezentanţii 
ANPCDEFP 

seminare/cursuri 
de formare 

organizate de 
ANPCDEFP 

publicaţii 
şi alte 

materiale 
elaborate 

de 
Agenţie 

paginile web 
ale Agentiei 

(anpcdefp.ro, 
llp-ro.ro, 
tinact.ro, 

europass-
ro.ro, 

eurodesk.ro) 
inspectoratul 

şcolar 

biroul 
pentru 

programe 
comunitare 

al unei 
universităţi 

direcţia 
judeţeană 
de sport 
şi tineret 

conducerea 
instituţiei 
din care 

faceţi parte 

pagini 
web, listă 

de 
discuţii, 

alte 
modalităţi 
internet 

Serviciul 
european 
Eurodesk 
(Eurodesk 

Info) 

Reţeaua 
de 

formatori 
Tineret 

în 
Acţiune 

alţi 
participanţi 
la proiecte 

parteneri 
sociali 

(patronate, 
sindicate) 

mass-
media 

50 70 68 107 40 49 2 51 56 24 23 53 1 24 
19.16% 26.82% 26.05% 41.00% 15.33% 18.77% 0.77% 19.54% 21.46% 9.20% 8.81% 20.31% 0.38% 9.20% 
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Sursele de informare ale respondenții cu privire la oportunităţile oferite 
de ANPCDEFP

Persoane care nu au candidat 

24, 9,2%
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Pentru respondenții care nu au candidat pentru finanțare, cel mai cunoscut program este 

programul Erasmus: 

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

Comenius Erasmus Grundtvig 
Leonardo 
da Vinci 

Vizite 
de 

studiu 
Vizite 

pregătitoare Eurydice Europass Eurodesk 
Schimburi 
de tineri 

Iniţiative 
ale 

tinerilor 

Proiecte 
pentru 

democraţie 

Serviciul 
european 

de 
voluntariat 

Tinerii 
în lume 

Formare 
şi reţele 

Întâlniri ale 
tinerelor cu 

responsabilii 
pentru 

politici de 
tineret 

143 210 101 140 97 79 29 115 57 90 51 32 68 28 37 33 

54.79% 80.46% 38.70% 53.64% 37.16% 30.27% 11.11% 44.06% 21.84% 34.48% 19.54% 12.26% 26.05% 10.73% 14.18% 12.64% 
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Programele și activitățile administrate de ANPCDEFP care sunt 
cunoscute de către respondenți

Persoane care nu au candidat 

33, 12,64%
37, 14,18%

28, 10,73%
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Această categorie de respondenți utilizează doar în proporție de 6% publicațiile Eurydice, 

Aţi utilizat vreuna din 
publicaţiile Euryidice? 

Nu Da 
245 16 

93.87% 6.13% 

Frecven?a utilizării publica?iilor 
Euridice de către persoane care nu 

au candidat  
16, 

6,13%

245, 
93,87%

DA NU
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iar cel mai utilizat instrument Europass este CV-ul. 

Aţi folosit vreunul din instrumentele Europass? 

CV-ul Europass 
Pasaportul 
lingvistic 

Documentul de mobilitate 
Europass Nici unul 

219 30 57 37 
83.91% 11.49% 21.84% 14.18% 

Numărul instrumentelor Europass folosite de către persoanele 
care nu au candidat

37, 14,18%

57, 21,84%
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Aprecierile referitoare la calitatea materialelor informative ale ANPCDEFP sunt 

următoarele: 

Cum apreciaţi publicaţiile şi materialele informative în format electronic realizate de Agenţie? 

Apreciere Aspecte vizate 

  conţinut util şi complet limbaj uşor de înţeles aspect atrăgător 
foarte bune 119 109 106 
bune 110 119 108 
slabe 3 7 18 
foarte slabe 2 1 2 
nu ştiu/nu pot aprecia 27 25 27 
 4.35 4.28 4.20 
  4.28  
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 Cum apreciaţi publicaţiile şi materialele informative pe hârtie realizate de Agenţie? 
 Aspecte apreciate 

Apreciere conţinut util şi complet limbaj uşor de înţeles aspect atrăgător 
foarte bune 104 107 104 
bune 100 94 95 
slabe 7 11 10 
foarte slabe 1 1 4 
nu ştiu/nu pot aprecia 49 48 48 
 4.31 4.30 4.25 
  4.29  

 Frecvența aprecierilor referitoare la publicaţiile şi materialele 
informative în format electronic realizate de Agenţie

Persoane care nu au candidat
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 Frecvența aprecierilor referitoare la publicaţiile şi materialele 
informative tipărite de Agenţie
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III.2   Respondenți care au candidat, dar nu au primit finanțare 

Cei 83 de respondenți care nu au primit finanțare: 

o au candidat pentru următoarele programe/acțiuni: 

Programul/programele în cadrul căruia aţi candidat, dar nu aţi fost aprobat/ă.    

Programul sectorial 
Comenius  

Programul sectorial 
Erasmus  

Programul sectorial 
Grundtvig 

Programul sectorial 
Leonardo da Vinci Vizite de studiu  

Vizite 
pregătitoare 

Programul 
Tineret în 
acţiune 

30 11 19 7 4 6 21 
36.14% 13.25% 22.89% 8.43% 4.82% 7.23% 25.30% 

Programele pentru care respondenții au candidat fără să obțină finanțare

21, 25,30%

6, 7,23%
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o la data candidaturii făceau parte din următoarele categorii profesionale: 

În perioada în care aţi beneficiat de serviciile oferite de ANPCDEFP, făceaţi parte din următoarea categorie: 

elevi studenţi 

cadre 
didactice 

(de la 
grădiniţă la 
învăţământ 
universitar) 

directori 
de 

şcoală 
inspectori 
şcolari formatori 

lucrători 
de 

tineret voluntari 

alte 
persoane 
aflate pe 

piața 
muncii 

alte 
categorii.  

0 14 44 1 1 8 10 6 4 3 
0.00% 16.87% 53.01% 1.20% 1.20% 9.64% 12.05% 7.23% 4.82% 3.61% 
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Categoriile profesionale din care făceau parte respondenții care au candidat fără  să 
obțină finanțare

0
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o activau, la data depunerii candidaturii, în cadrul următoarelor tipuri de instituții: 

Tipul instituţiei din care făceaţi parte în momentul în care aţi beneficiat de serviciile oferite de ANPCDEFP 
(grădiniţă, şcoală, ONG etc) 

Liceu/ 
Colegiu 
Teoretic 

Liceu/ 
Colegiu 

Tehnologic/ 
Vocațional 

Școală 
Gimnazială Universitate ONG 

Institutie 
publica 

(alta 
decat 

ISJ sau 
DJST) 

Societate 
privată 

Nu făceam 
parte dintr-

o 
organizație 

Alt tip de 
institutie. 
Precizati 

care 
11 16 19 13 26 2 1 1 2 

13.25% 19.28% 22.89% 15.66% 31.33% 2.41% 1.20% 1.20% 2.41% 
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Tipurile de instituții în care lucrau/învățau respondenții care au candidat fără să 
obțină finanțare
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o au folosit ca surse de informare privind oportunitățile de finanțare oferite de către 

ANPCDEFP: 

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

contact direct 
cu 

reprezentanţii 
ANPCDEFP 

seminare/cursuri 
de formare 

organizate de 
ANPCDEFP 

publicaţii 
şi alte 

materiale 
elaborate 

de Agenţie 

paginile web 
ale Agentiei 

(anpcdefp.ro, 
llp-ro.ro, 
tinact.ro, 

europass-
ro.ro, 

eurodesk.ro) 
inspectoratul 

şcolar 

biroul 
pentru 

programe 
comunitare 

al unei 
universităţi 

direcţia 
judeţeană 
de sport 
şi tineret 

conducerea 
instituţiei 
din care 

faceţi parte 

pagini 
web, listă 

de discuţii, 
alte 

modalităţi 
internet 

Serviciul 
european 
Eurodesk 
(Eurodesk 

Info) 

Reţeaua 
de 

formatori 
Tineret 

în 
Acţiune 

alţi 
participanţi 
la proiecte 

parteneri 
sociali 

(patronate, 
sindicate) 

mass-
media 

25 23 28 60 21 4 2 6 28 19 6 32 0 9 

30.12% 
 

27.71% 
 

33.73% 
 

72.29% 
 

25.30% 
 

4.82% 
 

2.41% 
 

7.23% 
 

33.73% 
 

22.89% 
 

7.23% 
 

38.55% 
 

0.00% 
 

10.84% 
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Surse de informații pentru respondenți care au candidat fără să obțină finanțare, privind 
oportunitățile oferite de ANPCDEFP
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o cunoșteau următoarele programele/activitățile gestionate de către ANPCDEFP: 

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

Comenius Erasmus Grundtvig 
Leonardo 
da Vinci 

Vizite 
de 

studiu 
Vizite 

pregătitoare Eurydice Europass Eurodesk 
Schimburi 
de tineri 

Iniţiative 
ale 

tinerilor 

Proiecte 
pentru 

democraţie 

Serviciul 
european 

de 
voluntariat 

Tinerii 
în lume 

Întâlniri ale 
tinerelor cu 

responsabilii 
pentru politici de 

tineret 

83 80 79 70 57 47 36 56 44 64 31 19 56 53 22 

100% 96.39% 95.18% 84.34% 68.67% 56.63% 43.37% 67.47% 53.01% 77.11% 37.35% 22.89% 67.47% 63.86% 26.51% 
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Alte programe despre care au auzit respondenții care au candidat 
fără să obțină finanțare
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o au fost în mare măsură mulțumiți de colaborarea cu experții din ANPCDEFP care 

au asigurat informare și consultanță în vederea depunerii candidaturilor: 

 
Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informarea şi 

consultanţă pentru depunerea candidaturii?     

Apreciere Deschidere Amabilitate Explicatii clare 
Explicații 
corecte 

Promptitudine în 
răspuns  

foarte bună 42 38 35 36 37 
bună 25 27 25 24 24 
nici bună, nici slabă 5 9 12 9 10 
foarte slabă 4 1 3 5 3 
nu pot aprecia/nu se aplică 7 8 8 9 9 
foarte bună 51.85% 47.50% 43.75% 46.15% 47.44% 
bună 30.86% 33.75% 31.25% 30.77% 30.77% 
nici bună, nici slabă 6.17% 11.25% 15.00% 11.54% 12.82% 
foarte slabă 4.94% 1.25% 3.75% 6.41% 3.85% 
nu pot aprecia/nu se aplică 8.64% 10.00% 10.00% 11.54% 11.54% 

4.23 4.20 4.03 4.04 4.10 
     4.12 
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Frecvența aprecierilor făcute de respondenții care au candidat, fără să obțină 
finanțare, privind serviciile de informare și consultanță în vederea depunerii 

candidaturilor, furnizate de către ANPCDEFP

42, 51,85%

38, 47,50%

35, 43,75% 36, 46,15% 37, 47,44%

25, 30,86% 27, 33,75%
25, 31,25% 24, 30,77% 24, 30,77%

5, 6,17%
9, 11,25%

12, 15%

9, 11,54% 10, 12,82%

4, 4,94%

1, 1,25%
3, 3,75%

5, 6,41%
3, 3,85%

5, 6,17%
5, 6,25% 4, 5,13%5, 6,25% 4, 5,13%
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foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă nu pot aprecia/nu se aplică

 
o au utilizat publicațiile Eurydice doar în proporție de 2,41%: 

Frecvența utilizării publicațiilor 
Euridice de către respondenți 

care au candidat fără să obțină 
finanțare  

2, 
2.41%

81, 
97.59%

DA NU

 
o cei mai mulți au folosit CV-ul Europass: 

Aţi folosit vreunul din instrumentele Europass? 
CV-ul 

Europass 
Pasaportul 
lingvistic 

Documentul de mobilitate 
Europass Nici unul 

73 19 18 11 
87.95% 22.89% 21.69% 13.25% 
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Instrumentele Europass folosite de respondenți care au candidat fără să 
obțină finanțare

11, 13,25%

18, 21,69%19, 22,89%

73, 87,95%
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o 86% apreciază ca bune sau foarte bune materialele informative în format electronic 

realizate de către ANPCDEFP și doar 70% apreciază ca bune sau foarte bune 

materialele informative realizate pe hârtie de către ANPCDEFP: 

Cum apreciaţi publicaţiile şi materialele informative în format electronic realizate 
de Agenţie? 

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

Apreciere 
conţinut util şi 

complet 
limbaj uşor de 

înţeles 
aspect 

atrăgător 
conţinut util şi 

complet 
limbaj uşor de 

înţeles aspect atrăgător 

foarte bune 29 30 27 29 30 27 

bune 30 27 32 30 27 32 

slabe 6 7 6 6 7 6 

foarte slabe 1 2 1 1 2 1 

nu ştiu/nu pot aprecia 17 17 17 17 17 17 

foarte bune 42.17% 40.96% 27.71% 34.94% 36.14% 32.53% 

bune 44.58% 43.37% 57.83% 36.14% 32.53% 38.55% 

slabe 8.43% 10.84% 8.43% 7.23% 8.43% 7.23% 

foarte slabe 2.41% 3.61% 2.41% 1.20% 2.41% 1.20% 

nu ştiu/nu pot aprecia 2.41% 1.20% 3.61% 20.48% 20.48% 20.48% 

  4.12 4.04 3.94 4.15 4.11 4.11 

  4.03   4.12  
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Frecvența aprecierilor făcute de persoane care au candidat, dar nu au primit finanțare, referitoare la 
publicaţiile şi materialele informative în format electronic realizate de ANPCDEFP

23, 27,71%

34, 40,96%35, 42,17%

48, 57,83%

36, 43,37%37, 44,58%

9, 10,84%
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Frecvența aprecierilor făcute de persoane care au candidat, dar nu au primit finanțare, referitoare la 
publicaţiile şi materialele informative tipărite de ANPCDEFP

27 27, 32,53%
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III. 3   Respondenți care au beneficiat de finanțare 

Sursele de informare ale celor 1723 de beneficiari care au dat răspunsuri valide au fost: 

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

contact direct 
cu 

reprezentanţii 
Ageț'iei 

seminare/cursuri 
de formare 

organizate de 
AN 

publicaţii 
şi alte 

materiale 
elaborate 

de 
Agenţie 

paginile web 
ale Agentiei 

(anpcdefp.ro, 
llp-ro.ro, 
tinact.ro, 

europass-ro.ro, 
eurodesk.ro) 

inspectoratul 
şcolar 

biroul 
pentru 

programe 
comunitare 

al unei 
universităţi 

direcţia 
judeţeană 
de sport 
şi tineret 

conducerea 
instituţiei 
din care 

faceţi parte 

pagini 
web, listă 

de discuţii, 
alte 

modalităţi 
internet 

Serviciul 
european 
Eurodesk 
(Eurodesk 

Info) 

Reţeaua 
de 

formatori 
Tineret 

în 
Acţiune 

alţi 
participanţi 
la proiecte 

parteneri 
sociali 

(patronate, 
sindicate) 

mass-
media 

634 
 

571 568 1083 379 240 20 267 598 248 151 619 36 163 
36.80% 33.14% 32.97% 62.86% 22.00% 13.93% 1.16% 15.50% 34.71% 14.39% 8.76% 35.93% 2.09% 9.46% 

 

Surse de informații pentru beneficiari privind oportunitățile oferite de ANPCDEFP
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Cele mai cunoscute programe pentru beneficiarii ANPCDEFP sunt Comenius și Erasmus: 
Despre care alte programe şi activităţi administrate de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) aţi 

auzit? 

Comenius Erasmus Grundtvig 
Leonardo 
da Vinci 

Vizite 
de 

studiu 
Vizite 

pregătitoare Eurydice Europass Eurodesk 
Schimburi 
de tineri 

Iniţiative 
ale 

tinerilor 

Proiecte 
pentru 

democraţie 

Serviciul 
european 

de 
voluntariat 

Tinerii în 
lume 

Formare 
şi reţele 

Întâlniri ale 
tinerelor cu 

responsabilii 
pentru 

politici de 
tineret 

1723 1723 1369 1457 1092 909 293 920 488 1026 783 639 969 625 654 578 
100.00% 100.00% 79.45% 84.56% 63.38% 52.76% 17.01% 53.40% 28.32% 59.55% 45.44% 37.09% 56.24% 36.27% 37.96% 33.55% 

Programe despre care au auzitbeneficiarii de finanțare
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Doar 5,22% dintre beneficiari au utilizat publicații Eurydice: 

Frecvența utilizării publicațiilor 
Euridice de către beneficiarii de 

finanțare 

1633, 
94.78%

90, 
5.22%

DA NU

Aţi utilizat vreuna din 
publicaţiile Euryidice? 
 DA NU 
90 1633 

5.22% 94.78% 
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Instrumentul Europass cel mai folosit de către beneficiarii de finanțare care au răspuns la 

chestionar este CV-ul Europass: 

Aţi folosit vreunul din instrumentele Europass? 

CV-ul Europass Pasaportul lingvistic Documentul de mobilitate Europass Nici unul 
1391 376 597 97 

80.73% 21.82% 34.65% 5.63% 
 

Instrumentele Europass folosite de beneficiarii de finanțare
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Aproximativ 50% dintre beneficiari apreciază ca suficient sprijinul financiar oferit în cadrul 

programelor/acțiunilor în care au fost implicați: 

 
Cum apreciaţi sprijinul financiar acordat de Programul de învăţare pe tot parcursul 

vieţii şi/sau de Programul Tineret în acţiune ? 

Apreciere 
Am fost beneficiar/ă de mobilitate 

individuală Am fost implicat/ă într-un proiect 
suficient 596 536 
relativ suficient 475 329 
insuficient 106 69 
suficient 50.64% 57.63% 
relativ suficient 40.36% 35.38% 
insuficient 9.01% 7.42% 
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Frecvența aprecierilor făcute de către beneficiari, referitoare la 
sprijinul financiar primit

106, 9,01%

475, 40,36%

596, 50,64%

69, 7,42%
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III.3.1 Beneficiari ai programului Comenius 

Cei 712 respondenți care au beneficiat de finanțare în cadrul programului Comenius:  

o Au participat în mare măsură la mobilități individuale Comenius: 

Aţi participat la activităţi în cadrul programului Comenius, în calitate de: 

beneficiar de mobilitate individuală membru al echipei de proiect 
participant la un proiect, fără a face parte din 

echipa de management al proiectului 
476 369 22 

66.85% 51.83% 3.09% 
 

Calitarea în care au participat respondenții la 
acțiuni/proiecte Comenius

participant la un 
proiect, fără a 
face parte din 

echipa de 
management al 
proiectului, 22, 

2.54%

membru al 
echipei de 

proiect, 369, 
42.56%

beneficiar de 
mobilitate 

individuală, 476, 
54.90%

 

 30



o La data implicării în acțiuni/proiecte Comenius activau în următoarele tipuri de 

instituții: 
Tipul instituţiei din care făceaţi parte în momentul în care aţi beneficiat de serviciile oferite de ANPCDEFP în cadrul programului Comenius (grădiniţă, şcoală, ONG 

etc) 

Liceu/Colegiu 
Teoretic 

Liceu/Colegiu 
Tehnologic/Vocațional 

Școală 
Gimnazială 

Școală 
Primară Grădiniță ONG 

Consilii 
locale/Consilii 

județene CCD ISJ/ISMB 

Institutie 
publica 

(alta 
decat 

ISJ sau 
DJST) 

Societate 
privată DJST 

155 210 262 22 34 13 5 7 27 13 3 1 
 

Instituțiile din care făceau parte respondenții 
care au participat la  acțiuni/proiecte Comenius

ONG, 13, 1.73%

Consilii 
locale/Consilii 
județene, 5, 

0.66%

CCD, 7, 0.93%

ISJ/ISMB, 27, 
3.59%

Societate privată, 
3, 0.40%

Institutie publica 
(alta decat ISJ sau 
DJST), 13, 1.73%

Grădiniță, 34, 
4.52%

Școală Primară, 
22, 2.93%

DJST, 1, 0.13%

Liceu/Colegiu 
Teoretic, 155, 

20.61%

Liceu/Colegiu 
Tehnologic/Vocațio
nal, 210, 27.93%

Școală 
Gimnazială, 262, 

34.84%

 
o Făceau parte din următoarele categorii profesionale/de studiu: 
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În perioada în care aţi beneficiat de serviciile oferite de  ANPCDEFP în cadrul unor acțiuni Comenius, făceaţi parte din următoarea 
categorie: 

elevi studenți 
cadre didactice (de la grădiniţă la 

învăţământ universitar) 
directori de 
şcoală 

inspectori 
şcolari formatori 

alte persoane de pe 
piața muncii 

8 11 600 91 28 28 6 
 

 

Categoriile de studiu/profesionale din care făceau 
parte respondenții care au participat la  

acțiuni/proiecte Comenius

formatori, 28, 
3.63%

alte persoane de 
pe piața muncii, 6, 

0.78%

inspectori şcolari, 
28, 3.63%

directori de 
şcoală, 91, 

11.79%

elevi, 8, 1.04%
studenți, 11, 

1.42%

cadre didactice 
(de la grădiniţă la 

învăţământ 
universitar), 600, 

77.72%
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o Au apreciat colaborarea cu personalul ANPCDEFP care le-a asigurat consultanță în toate 

fazele de implementare a proiectelor, în proporție de peste 96% ca fiind foarte bună: 

 
Cum apreciaţi colaborarea cu personalul departamentului Comenius care v-a asigurat informarea 

şi consultanţă în toate etapele proiectului?     

Apreciere Deschidere Amabilitate Explicatii clare Explicații corecte 
Promptitudine în răspuns (la 

email, scrisori, telefon) 
foarte bună 623 621 596 634 617 
bună 76 80 95 64 85 
nici bună, nici slabă 9 9 16 10 8 
foarte slabă 1 0 1 0 0 
nu pot aprecia/nu se aplică 3 2 4 4 2 
foarte bună 87.50% 87.22% 83.71% 89.04% 86.66% 
bună 10.67% 11.24% 13.34% 8.99% 11.94% 
nici bună, nici slabă 1.26% 1.26% 2.25% 1.40% 1.12% 
foarte slabă 0.14% 0.00% 0.14% 0.00% 0.00% 
nu pot aprecia/nu se aplică 0.42% 0.28% 0.56% 0.56% 0.28% 
 4.83 4.83 4.77 4.85 4.82 
   4.82 96.40%  

Frecvența aprecierilor privind colaborarea cu personalul departamentului 
Comenius care a asigurat informarea ș i consultanța în toate etapele proiectului 

623 621 596 634 617

76 80 95 64 85
9 9 16 10 81 0 1 0 03 2 4 4 2
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răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Aspecte apreciate

Fr
ec

ve
nț

a 
ap

re
cie

rilo
r

foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă nu pot aprecia/nu se aplică
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Frecvența aprecierilor privind colaborarea cu personalul departamentului 
Comenius care a asigurat informarea ș i consultanța în toate etapele proiectului 

87.50% 87.22% 83.71% 89.04% 86.66%

10.67% 11.24% 13.34% 8.99% 11.94%
1.26% 1.26% 2.25% 1.40% 1.12%

0.14%0.14% 0.28%0.56%0.56%
0.28%

0.42%
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90.00%

100.00%

Deschidere Amabilitate Ex plicatii clare Ex plicații
corecte

Promptitudine în
răspuns (la

email, scrisori,
telefon)

Aspecte apreciate

Fr
ec

ve
nț

a 
ap

re
cie

rilo
r

foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă nu pot aprecia/nu se aplică

 
o Au apreciat colaborarea cu personalul departamentului financiar din ANPCDEFP  

proiectelor, în proporție de peste 96% ca fiind foarte bună: 

 Cum apreciaţi colaborarea cu departamentul Financiar al Agenţiei? 

Apreciere Deschidere Amabilitate Explicatii clare Explicații corecte 
Promptitudine în răspuns (la 

email, scrisori, telefon) 
foarte bună 588 594 570 592 587 
bună 74 64 86 65 71 
nici bună, nici slabă 12 14 16 14 11 
foarte slabă 1 0 1 0 0 
nu pot aprecia/nu se aplică 37 40 39 41 43 
foarte bună 82.58% 83.43% 80.06% 83.15% 82.44% 
bună 10.39% 8.99% 12.08% 9.13% 9.97% 
nici bună, nici slabă 1.69% 1.97% 2.25% 1.97% 1.54% 
foarte slabă 0.14% 0.00% 0.14% 0.00% 0.00% 
nu pot aprecia/nu se aplică 5.20% 5.62% 5.48% 5.76% 6.04% 
 4.81 4.83 4.78 4.83 4.83 
   4.81 96.28%  
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Frecvența aprecierilor privind colaborarea beneficiarilor Comenius cu personalul 
departamentului Financiar al Agenției

588 594 570 592 587

74 64 86 65 71
12 14 16 14 111 0 1 0 0

37 40 39 41 43
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răspuns (la email,
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Aspecte apreciate

Fr
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ve
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a 
ap

re
cie

rilo
r

foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă nu pot aprecia/nu se aplică

 

Frecvența aprecierilor privind colaborarea beneficiarilor Comenius cu personalul 
departamentului Financiar al Agenției

82.58% 83.43% 80.06% 83.15% 82.44%
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foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă nu pot aprecia/nu se aplică
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o Au apreciat colaborarea cu personalul ANPCDEFP  care a participat la misiuni de 

verificare/audit, în proporție de peste 96% ca fiind foarte bună: 

 
Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în contact în timpul misiunilor 

de verificare/audit al proiectului? 

Apreciere Deschidere Amabilitate Explicatii clare Explicații corecte 
Promptitudine în răspuns (la 

email, scrisori, telefon) 
foarte bună 447 450 446 456 448 
bună 56 52 55 45 53 
nici bună, nici slabă 10 11 13 12 9 
foarte slabă 0 0 0 1 1 
nu pot aprecia/nu se aplică 199 199 198 198 201 
foarte bună 62.78% 63.20% 62.64% 64.04% 62.92% 
bună 7.87% 7.30% 7.72% 6.32% 7.44% 
nici bună, nici slabă 1.40% 1.54% 1.83% 1.69% 1.26% 
foarte slabă 0.00% 0.00% 0.00% 0.14% 0.14% 
nu pot aprecia/nu se aplică 27.95% 27.95% 27.81% 27.81% 28.23% 
 4.81 4.82 4.80 4.82 4.82 
   4.82 96.33%  

 

Frecvența aprecierilor privind colaborarea beneficiarilor Comenius cu personalul Agenţiei 
cu care au intrat în contact în timpul misiunilor de verificare/audit al proiectului

447 450 446 456 448

56 52 55 45 53
10 11 13 12 90 0 0 1 1

199 199 198 198 201

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

Deschidere Amabilitate Ex plicatii clare Ex plicații corecte Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Aspecte apreciate
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r

foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă nu pot aprecia/nu se aplică
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Frecvența aprecierilor privind colaborarea beneficiarilor Comenius cu personalul Agenţiei 
cu care au intrat în contact în timpul misiunilor de verificare/audit al proiectului

62.78% 63.20% 62.64% 64.04% 62.92%

7.87% 7.30% 7.72% 6.32% 7.44%
1.40% 1.54% 1.83% 1.69% 1.26%

0.00%0.00%

28.23%27.81%27.81%
27.95%
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Aspecte apreciate

Fr
ec

ve
nț
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ap

re
cie
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r

foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă nu pot aprecia/nu se aplică

 
o Apreciază că proiectele/acțiunile la care au participat le-au fost utile atât lor cât și 

instituțiilor în care activau/activează: 

Apreciere 

În ce măsură participarea la 
programul Comenius a corespuns 

nevoilor dumneavoastră de formare 
profesională ?  

În ce măsură participarea la 
programul Comenius a corespuns 

nevoilor dumneavoastră de 
dezvoltare personală?  

În ce măsură participarea dvs. la 
programul Comenius a corespuns 
nevoilor instituţiei din care faceţi 

parte?  
în foarte mare măsură 565 589 469 
în mare măsură 128 108 214 
suficient 13 12 20 
în mică măsură 5 3 8 
deloc 1 0 1 
în foarte mare măsură 79.35% 82.72% 65.87% 
în mare măsură 17.98% 15.17% 30.06% 
suficient 1.83% 1.69% 2.81% 
în mică măsură 0.70% 0.42% 1.12% 
deloc 0.14% 0.00% 0.14% 

 4.76 4.80 4.60 

  
4.72 
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Frecvența răspunsurilor privind măsura în care participarea la programul Comenius 
a corespuns nevoilor personale/profesionale/instituționale
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În ce măsură participarea la programul Comenius a corespuns nevoilor dumneavoastră de formare profesională ?  În ce măsură
participarea la programul Comenius a corespuns nevoilor dumneavoastră de formare profesională ? 
În ce măsură participarea la programul Comenius a corespuns nevoilor dumneavoastră de dezvoltare personală?  În ce măsură
participarea la programul Comenius a corespuns nevoilor dumneavoastră de dezvoltare personală? 
În ce măsură participarea dvs. la programul Comenius a corespuns nevoilor instituţiei din care faceţi parte?  În ce măsură participarea
dvs. la programul Comenius a corespuns nevoilor instituţiei din care faceţi parte? 

 

Frecvența răspunsurilor privind măsura în care participarea la programul Comenius 
a corespuns nevoilor personale/profesionale/instituționale

15.17%

1.69% 0.42%
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În ce măsură participarea la programul Comenius a corespuns nevoilor dumneavoastră de formare profesională ? 
În ce măsură participarea la programul Comenius a corespuns nevoilor dumneavoastră de dezvoltare personală? 
În ce măsură participarea dvs. la programul Comenius a corespuns nevoilor instituţiei din care faceţi parte? 

 
o Aprecierea medie a beneficiarilor Comenius privind colaborarea cu personalul 

ANPCDEFP este de 4,82 (96,28%), mai mare cu 0,19 față de aprecierea tuturor 

beneficiarilor ANPCDEFP (4,63%). 
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III.3.2 Beneficiari ai programului Erasmus 

S-au completat de către beneficiari Erasmus 491 chestionare valide.  

Beneficiarii Erasmus care au dat răspunsuri valide: 

o Au fost în cea mai mare măsură studenți care au participat la mobilități de studiu: 

Aţi participat la activităţi în cadrul programului Erasmus, în calitate de: 

student 
beneficiar de 

mobilitate studiu 

student 
beneficiar de 

mobilitate 
plasament 

cadru didactic 
beneficiar de 
mobilitate de 

predare 

cadru didactic sau 
non didactic 
beneficiar de 

mobilitate de formare 

membru al 
echipei de 
proiect IP 

membru al 
echipei de 

proiect 
EILC 

participant la un proiect, 
fără a face parte din echipa 

de management al 
proiectului 

339 116 43 38 15 5 35 
69.04% 23.63% 8.76% 7.74% 3.05% 1.02% 7.13% 

 

Calitarea în care au participat respondenții la 
acțiuni/proiecte Erasmus

membru al 
echipei de 

proiect IP, 15

membru al 
echipei de 

proiect EILC, 5

cadru didactic 
sau non 
didactic 

beneficiar de 
mobilitate de 
formare, 38

participant la un 
proiect, fără a 
face parte din 

echipa de 
management al 
proiectului, 35

student 
beneficiar de 

mobilitate 
studiu, 339

student 
beneficiar de 

mobilitate 
plasament, 116

cadru didactic 
beneficiar de 
mobilitate de 
predare, 43

 
În perioada în care aţi beneficiat de serviciile oferite de  ANPCDEFP în cadrul unor acțiuni Erasmus, făceaţi parte din următoarea 

categorie: 
studenți cadre didactice personal al universității (cadre non-didactice) 

396 56 38 
80.65% 11.41% 7.74% 
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Categoriile profesionale/de studiu din care făceau parte 
beneficiarii Erasmus care au răspuns la chestionar

studenți, 396, 
81%

cadre didactice, 
56, 11%

personal al 
universității 
(cadre non-

didactice), 38, 
8%

 
o Participarea la programul Erasmus a răspuns cel mai bine nevoilor de dezvoltate 

personală ale beneficiarilor și cel mai puțin nevoilor instituționale: 

Apreciere 

În ce măsură participarea la 
programul Erasmus a corespuns 

nevoilor dumneavoastră de formare 
profesională ?  

În ce măsură participarea la 
programul Erasmus a corespuns 

nevoilor dumneavoastră de 
dezvoltare personală?  

În ce măsură participarea dvs. la 
programul Erasmus a corespuns 
nevoilor instituţiei din care faceţi 

parte?  
în foarte mare măsură 243 322 159 
în mare măsură 179 138 206 
suficient 56 24 88 
în mică măsură 13 7 32 
deloc 0 0 6 
în foarte mare măsură 49.49% 65.58% 32.38% 
în mare măsură 36.46% 28.11% 41.96% 
suficient 11.41% 4.89% 17.92% 
în mică măsură 2.65% 1.43% 6.52% 
deloc 0.00% 0.00% 1.22% 
 4.33 4.58 3.98 

  4.29  
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Frecvența răspunsurilor privind măsura în care participarea la programul Erasmus a 
corespuns nevoilor personale/profesionale/instituționale
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În ce măsură participarea la programul Erasmus a corespuns nevoilor dumneavoastră de formare profesională ? 
În ce măsură participarea la programul Erasmus a corespuns nevoilor dumneavoastră de dezvoltare personală? 
În ce măsură participarea dvs. la programul Erasmus a corespuns nevoilor instituţiei din care faceţi parte? 

 

Frecvența răspunsurilor privind măsura în care participarea la programulErasmus a 
corespuns nevoilor personale/profesionale/instituționale
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În ce măsură participarea la programul Erasmus a corespuns nevoilor dumneavoastră de formare profesională ? 
În ce măsură participarea la programul Erasmus a corespuns nevoilor dumneavoastră de dezvoltare personală? 
În ce măsură participarea dvs. la programul Erasmus a corespuns nevoilor instituţiei din care faceţi parte? 
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o Au apreciat colaborarea cu personalul ANPCDEFP care le-a asigurat consultanță în toate 

fazele de implementare a proiectelor, în proporție de 84,64% ca fiind foarte bună: 
 
 

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

Apreciere Deschidere Amabilitate Explicatii clare Explicații corecte 
Promptitudine în răspuns (la 

email, scrisori, telefon) 
foarte bună 293 300 258 276 271 
bună 145 141 139 143 129 
nici bună, nici slabă 37 30 65 53 67 
foarte slabă 15 20 28 19 19 
nu pot aprecia/nu se aplică 1 0 1 0 5 
foarte bună 59.67% 61.10% 52.55% 56.21% 55.19% 
bună 29.53% 28.72% 28.31% 29.12% 26.27% 
nici bună, nici slabă 7.54% 6.11% 13.24% 10.79% 13.65% 
foarte slabă 3.05% 4.07% 5.70% 3.87% 3.87% 
nu pot aprecia/nu se aplică 0.20% 0.00% 0.20% 0.00% 1.02% 
 4.33 4.34 4.10 4.22 4.18 
   4.23 84.64%  

Frecvența aprecierilor privind colaborarea cu personalul departamentului Erasmus 
care a asigurat informarea și consultanța în toate etapele proiectului/mobilității   
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foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă nu pot aprecia/nu se aplică
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Frecvența aprecierilor privind colaborarea cu personalul departamentului Erasmus care 
a asigurat informarea și consultanța în toate etapele proiectului/mobilității   
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7.54% 6.11%
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foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă nu pot aprecia/nu se aplică

 

o Au apreciat colaborarea cu personalul  departamentului financiar din ANPCDEFP, în 

proporție de 82,64% ca fiind foarte bună: 
 
 Cum apreciaţi colaborarea cu personalul departamentului financiar din ANPCDEFP?     

Apreciere Deschidere Amabilitate Explicatii clare Explicații corecte 
Promptitudine în răspuns (la 

email, scrisori, telefon) 
foarte bună 200 213 206 217 201 
bună 185 167 162 162 153 
nici bună, nici slabă 40 43 58 47 65 
foarte slabă 12 14 11 11 11 
nu pot aprecia/nu se aplică 54 54 54 54 61 
foarte bună 40.73% 43.38% 41.96% 44.20% 40.94% 
bună 37.68% 34.01% 32.99% 32.99% 31.16% 
nici bună, nici slabă 8.15% 8.76% 11.81% 9.57% 13.24% 
foarte slabă 2.44% 2.85% 2.24% 2.24% 2.24% 
nu pot aprecia/nu se aplică 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 12.42% 
 4.14 4.16 4.11 4.17 4.08 
   4.13 82.64%  
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Frecvența aprecierilor privind colaborarea beneficiarilor Erasmus cu personalul 
departamentului Financiar al Agenției
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Frecvența aprecierilor privind colaborarea beneficiarilor Erasmus cu personalul 
departamentului Financiar al Agenției
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o Au apreciat colaborarea cu personalul  ANPCDEFP care a participat la misiuni de 

verificare/audit, în proporție de 84,74% ca fiind foarte bună: 
 
 

Cum apreciaţi colaborarea cu personalul din ANPCDEFP care a participat la misiuni de 
verificare/audit?     

Apreciere Deschidere Amabilitate Explicatii clare Explicații corecte 
Promptitudine în răspuns (la 

email, scrisori, telefon) 
foarte bună 200 204 195 200 194 
bună 147 148 144 146 147 
nici bună, nici slabă 34 31 41 32 38 
foarte slabă 6 4 7 9 6 
nu pot aprecia/nu se aplică 104 104 104 104 106 
foarte bună 40.73% 41.55% 39.71% 40.73% 39.51% 
bună 29.94% 30.14% 29.33% 29.74% 29.94% 
nici bună, nici slabă 6.92% 6.31% 8.35% 6.52% 7.74% 
foarte slabă 1.22% 0.81% 1.43% 1.83% 1.22% 
nu pot aprecia/nu se aplică 21.18% 21.18% 21.18% 21.18% 21.59% 
 4.25 4.28 4.20 4.23 4.22 
   4.24 84.74%  

Frecvența aprecierilor privind colaborarea beneficiarilor Erasmus cu personalul 
Agenţiei cu care au intrat în contact în timpul misiunilor de verificare/audit al 

proiectului/mobilității
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Frecvența aprecierilor privind colaborarea beneficiarilor Erasmus cu personalul 
Agenţiei cu care au intrat în contact în timpul misiunilor de verificare/audit al 

proiectului/mobilității
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III.3.3 Beneficiari ai programului Grundtvig 

Au completat chestionare valide 347 beneficiari Grundtvig. Conform răspunsurilor date: 

o Cei mai mulți respondenți au beneficiat de mobilități individuale Grundtvig: 

Aţi participat la activităţi în cadrul programului Grundtvig, în calitate de: 
beneficiar de 

mobilitate individuală 
membru al echipei de 

proiect 
participant la un proiect, fără a face parte din 

echipa de management al proiectului voluntar 
participant la 

un atelier 
188 152 24 11 43 

54.18% 43.80% 6.92% 3.17% 12.39% 
Calitarea în care au participat respondenții la 

acțiuni/proiecte Grundtvig

voluntar, 11, 
2.63% participant la 

un atelier, 43, 
10.29%

beneficiar de 
mobilitate 

individuală, 
188, 44.98%membru al 

echipei de 
proiect, 152, 

36.36%

participant la 
un proiect, 
fără a face 
parte din 
echipa de 

management 
al proiectului, 

24, 5.74%
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o Instituțiile în care activau respondenții erau: 
Tipul instituţiei din care făceaţi parte în momentul în care aţi beneficiat de serviciile oferite de ANPCDEFP (grădiniţă, şcoală, ONG etc) în cadrul programului 

Grundtvig 

Liceu/Colegiu 
Teoretic 

Liceu/Colegiu 
Tehnologic/Vocațional 

Școală 
Gimnazială 

Școală 
Primară Grădiniță Universitate ONG ISJ/ISMB DJST 

Institutie 
publica 

(alta 
decat 

ISJ sau 
DJST) 

Societate 
privată 

Nu făceam 
parte dintr-o 
organizație 

30 64 26 2 4 30 143 11 0 35 21 4 
 

Instituțiile din care făceau parte respondenții care au 
participat la  acțiuni/proiecte Grundtvig

Școală Gimnazială, 26, 
7.03%

Liceu/Colegiu 
Tehnologic/Vocațional, 

64, 17.30%

Liceu/Colegiu Teoretic, 
30, 8.11%

Nu făceam parte dintr-o 
organizație, 4, 1.08%

Școală Primară, 2, 
0.54%

Grădiniță, 4, 1.08%

Institutie publica (alta 
decat ISJ sau DJST), 35, 

9.46%
Societate privată, 21, 

5.68%

DJST, 0, 0.00%

ISJ/ISMB, 11, 2.97%

ONG, 143, 38.65% Universitate, 30, 8.11%
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o Cei mai mulți beneficiari Grundtvig sunt cadre didactice: 

În perioada în care aţi beneficiat de serviciile oferite de  ANPCDEFP în cadrul unor acțiuni Grundtvig, făceaţi parte din următoarea categorie 

studenți 

cadre didactice (de la 
grădiniţă până la 

învăţământ universitar) 

directori 
de 

şcoală 

directori de 
instituții (în afară 

de școli) 
inspectori 
şcolari formatori voluntari pensionari 

alte persoane de 
pe piața muncii 

13 147 20 26 13 94 46 4 41 
 

Categoriile de studiu/profesionale din care făceau parte 
respondenții care au participat la  acțiuni/proiecte 

Grundtvig

directori de şcoală, 
20, 4.95%

cadre didactice (de la 
grădiniţă până la 

învăţământ 
universitar), 147, 

36.39%

studenți, 13, 3.22%

directori de instituții (în 
afară de școli), 26, 

6.44%
inspectori şcolari, 13, 

3.22%

alte persoane de pe piața 
muncii, 41, 10.15%

pensionari, 4, 0.99%

voluntari, 46, 11.39%

formatori, 94, 23.27%
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o Participarea la programul Grundvig a răspuns cel mai bine nevoilor de dezvoltate 

personală ale beneficiarilor: 

Apreciere 

În ce măsură participarea la 
programul Grundtvig a corespuns 

nevoilor dumneavoastră de formare 
profesională ?  

În ce măsură participarea la 
programul Grundtvig a corespuns 

nevoilor dumneavoastră de 
dezvoltare personală?  

În ce măsură participarea dvs. la 
programulGrundtvig a corespuns 

nevoilor instituţiei din care faceţi parte?  
în foarte mare măsură 234 251 226 
în mare măsură 86 80 93 
suficient 23 12 22 
în mică măsură 3 3 3 
deloc 1 1 3 (nu făceau parte din nicio organizație) 
în foarte mare măsură 67.44% 72.33% 65.13% 
în mare măsură 24.78% 23.05% 26.80% 
suficient 6.63% 3.46% 6.34% 
în mică măsură 0.86% 0.86% 0.86% 
deloc 0.29% 0.29% 0.86% 
 4.58 4.66 4.54 

  4.60  

Frecvența răspunsurilor privind măsura în care participarea la programul Grundtvig 
a corespuns nevoilor personale/profesionale/instituționale
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În ce măsură participarea dvs. la programul Grundtvig a corespuns nevoilor instituţiei din care faceţi parte? 
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Frecvența răspunsurilor privind măsura în care participarea la programul Grundtvig 
a corespuns nevoilor personale/profesionale/instituționale

67.44%
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0.29%
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În ce măsură participarea la programul Grundtvig a corespuns nevoilor dumneavoastră de formare profesională ? 
În ce măsură participarea la programul Grundtvig a corespuns nevoilor dumneavoastră de dezvoltare personală? 
În ce măsură participarea dvs. la programul Grundtvig a corespuns nevoilor instituţiei din care faceţi parte? 

 
o Au apreciat colaborarea cu personalul ANPCDEFP care le-a asigurat consultanță în toate 

fazele de implementare a proiectelor Grundtvig, în proporție de 95,65% ca fiind foarte 

bună: 
 
 

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

Apreciere Deschidere Amabilitate Explicatii clare Explicații corecte 
Promptitudine în răspuns (la 

email, scrisori, telefon) 
foarte bună 298 297 277 290 279 
bună 36 34 52 39 51 
nici bună, nici slabă 3 6 6 5 6 
foarte slabă 2 1 2 2 3 
nu pot aprecia/nu se aplică 8 9 10 11 8 
foarte bună 85.88% 85.59% 79.83% 83.57% 80.40% 
bună 10.37% 9.80% 14.99% 11.24% 14.70% 
nici bună, nici slabă 0.86% 1.73% 1.73% 1.44% 1.73% 
foarte slabă 0.58% 0.29% 0.58% 0.58% 0.86% 
nu pot aprecia/nu se aplică 2.31% 2.59% 2.88% 3.17% 2.31% 
 4.82 4.82 4.74 4.80 4.73 
   4.78 95.65%  
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Frecvența aprecierilor privind colaborarea cu personalul departamentului Grundtvig 
care a asigurat informarea și consultanța în toate etapele proiectului/mobilității   
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o Au apreciat colaborarea cu personalul departamentului financiar din ANPCDEFP, în 

proporție de 95,03% ca fiind foarte bună: 
 
 

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

Apreciere Deschidere Amabilitate Explicatii clare Explicații corecte 
Promptitudine în răspuns (la 

email, scrisori, telefon) 
foarte bună 264 265 255 265 252 
bună 44 41 43 39 50 
nici bună, nici slabă 6 8 13 9 8 
foarte slabă 1 0 1 0 0 
nu pot aprecia/nu se aplică 32 33 35 34 37 
foarte bună 76.08% 76.37% 73.49% 76.37% 72.62% 
bună 12.68% 11.82% 12.39% 11.24% 14.41% 
nici bună, nici slabă 1.73% 2.31% 3.75% 2.59% 2.31% 
foarte slabă 0.29% 0.00% 0.29% 0.00% 0.00% 
nu pot aprecia/nu se aplică 9.22% 9.51% 10.09% 9.80% 10.66% 
 4.77 4.77 4.71 4.77 4.73 
   4.75 95.03%  

Frecvența aprecierilor privind colaborarea beneficiarilor Grundtvig cu personalul 
departamentului Financiar al Agenției
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Frecvența aprecierilor privind colaborarea beneficiarilor Grundtvig cu personalul 
departamentului Financiar al Agenției
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o Au apreciat colaborarea cu personalul din ANPCDEFP, care a participat la misiuni de 

verificare/audit în proporție de 95,48 % ca fiind foarte bună: 
 
 

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

Apreciere Deschidere Amabilitate Explicatii clare Explicații corecte 
Promptitudine în răspuns (la 

email, scrisori, telefon) 
foarte bună 193 199 194 199 195 
bună 32 24 28 24 29 
nici bună, nici slabă 4 6 7 6 5 
foarte slabă 1 1 1 1 1 
nu pot aprecia/nu se aplică 117 117 117 117 117 
foarte bună 55.62% 57.35% 55.91% 57.35% 56.20% 
bună 9.22% 6.92% 8.07% 6.92% 8.36% 
nici bună, nici slabă 1.15% 1.73% 2.02% 1.73% 1.44% 
foarte slabă 0.29% 0.29% 0.29% 0.29% 0.29% 
nu pot aprecia/nu se aplică 33.72% 33.72% 33.72% 33.72% 33.72% 
 4.77 4.79 4.76 4.79 4.77 
   4.77 95.48%  
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Frecvența aprecierilor privind colaborarea beneficiarilor Grundtvig cu personalul 
Agenţiei cu care au intrat în contact în timpul misiunilor de verificare/audit al 

proiectului/mobilității
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o Aprecierea medie a beneficiarilor Grundtvig privind colaborarea cu personalul 

ANPCDEFP este de 4,77 (95,38%), mai mare cu 0,14 față de aprecierea tuturor 

beneficiarilor ANPCDEFP (4,63%). 
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III.3.4 Beneficiari ai programului Leonardo Da Vinci 

Au completat chestionare valide 236 beneficiari ai programului Leonardo da Vinci. 

Răspunsurile date pun în evidență următoarele: 

o Cei mai mulți respondenți au fost membri ai echipelor de proiect: 

Aţi participat la activităţi în cadrul programului Leonardo da Vinci, în calitate de: 

participant la proiect/proiecte de 
mobilitate membru al echipei de proiect 

participant la un proiect, fără a face parte din 
echipa de management al proiectului 

(Parteneriate LdV și/sau ToI) 
107 159 27 

45.34% 67.37% 11.44% 
 

Calitarea în care au participat respondenții la 
acțiuni/proiecte Leonardo da Vinci

participant la 
proiect/proiecte de 

mobilitate, 107, 
36.52%

membru al echipei 
de proiect, 159, 

54.27%

participant la un 
proiect, fără a face 
parte din echipa de 

management al 
proiectului 

(Parteneriate LdV 
și/sau ToI), 27, 

9.22%
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o La data participării la proiecte Leonardo da Vinci, cei mai mulți respondenți activau 

în Licee/Colegii tehnologice/vocaționale: 
Tipul instituţiei din care făceaţi parte în momentul în care aţi beneficiat de serviciile oferite de ANPCDEFP în cadrul programului 

Leonardo da Vinci (grădiniţă, şcoală, ONG etc): 

Liceu/Colegiu 
Teoretic 

Liceu/Colegiu 
Tehnologic/Vocațional 

Școală 
Gimnazială 

Școală 
Primară Grădiniță ONG ISJ/ISMB 

Institutie publica 
(alta decat ISJ 

sau DJST) 
Societate 

privată 
27 105 10 2 2 46 12 14 5 

 

Instituțiile din care făceau parte respondenții care 
au participat la  acțiuni/proiecte Leonardo da Vinci

Școală Gimnazială, 
10, 4.48%

Liceu/Colegiu 
Tehnologic/Vocațion

al, 105, 47.09%

Liceu/Colegiu 
Teoretic, 27, 

12.11%

Școală Primară, 2, 
0.90%

Grădiniță, 2, 0.90%

Societate privată, 5, 
2.24%

Institutie publica (alta 
decat ISJ sau 

DJST), 14, 6.28%

ISJ/ISMB, 12, 
5.38%

ONG, 46, 20.63%
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o Categoria profesională cea mai bine reprezentată de către respondenți este cea a 

cadrelor didactice: 
În perioada în care aţi beneficiat de serviciile oferite de  ANPCDEFP în cadrul unor acțiuni Leonardo da Vinci, făceaţi parte din 

următoarea categorie 

elevi studenți 
cadre didactice (de la grădiniţă la 

învăţământ universitar) 
directori de 
şcoală 

inspectori 
şcolari formatori 

alte persoane de pe 
piața muncii 

2 4 132 37 15 43 19 
 

Categoriile de studiu/profesionale din care făceau 
parte respondenții care au participat la  

acțiuni/proiecte Leonardo da Vinci

cadre didactice 
(de la grădiniţă la 

învăţământ 
universitar), 132, 

52.38%

studenți, 4, 1.59%elevi, 2, 0.79%

directori de 
şcoală, 37, 

14.68%

inspectori şcolari, 
15, 5.95%

alte persoane de 
pe piața muncii, 

19, 7.54%

formatori, 43, 
17.06%
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o Participarea la programul Leonardo da Vinci a răspuns în măsuri comparabile 

nevoilor de dezvoltare individuale și instituționale: 

Apreciere 

În ce măsură participarea la 
programul Leonardo da Vinci a 

corespuns nevoilor dumneavoastră de 
formare profesională ?  

În ce măsură participarea la 
programul Leonardo da Vinci a 

corespuns nevoilor dumneavoastră 
de dezvoltare personală?  

În ce măsură participarea dvs. la 
programul Leonardo da Vinci a 

corespuns nevoilor instituţiei din care 
faceţi parte?  

în foarte mare măsură 176 175 171 
în mare măsură 53 55 55 
suficient 6 4 8 
în mică măsură 0 1 1 
deloc 1 1 1 
în foarte mare măsură 74.58% 74.15% 72.46% 
în mare măsură 22.46% 23.31% 23.31% 
suficient 2.54% 1.69% 3.39% 
în mică măsură 0.00% 0.42% 0.42% 
deloc 0.42% 0.42% 0.42% 
 4.71 4.70 4.67 

  4.69  

Frecvența răspunsurilor privind măsura în care participarea la programul Leonardo 
da Vinci a corespuns nevoilor personale/profesionale/instituționale
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În ce măsură participarea la programul Leonardo da Vinci a corespuns nevoilor dumneavoastră de formare profesională ? 
În ce măsură participarea la programul Leonardo da Vinci a corespuns nevoilor dumneavoastră de dezvoltare personală? 
În ce măsură participarea dvs. la programul Leonardo da Vinci a corespuns nevoilor instituţiei din care faceţi parte? 
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Frecvența răspunsurilor privind măsura în care participarea la programul Leonardo 
da Vinci a corespuns nevoilor personale/profesionale/instituționale
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În ce măsură participarea la programul Leonardo da Vinci a corespuns nevoilor dumneavoastră de formare profesională ? 
În ce măsură participarea la programul Leonardo da Vinci a corespuns nevoilor dumneavoastră de dezvoltare personală? 
În ce măsură participarea dvs. la programul Leonardo da Vinci a corespuns nevoilor instituţiei din care faceţi parte? 

 
o Beneficiarii au apreciat colaborarea cu personalul ANPCDEFP care le-a asigurat 

consultanță în toate fazele de implementare a proiectelor Leonardo da Vinci, în proporție 

de 95,48% ca fiind foarte bună: 
 
 

Cum apreciaţi colaborarea cu personalul departamentului  Leonardo da Vinci care v-a asigurat 
informarea şi consultanţă în toate etapele proiectului?     

Apreciere Deschidere Amabilitate Explicatii clare Explicații corecte 
Promptitudine în răspuns (la 

email, scrisori, telefon) 
foarte bună 196 199 186 197 184 
bună 28 25 35 27 36 
nici bună, nici slabă 4 4 6 4 8 
foarte slabă 0 0 1 0 0 
nu pot aprecia/nu se aplică 8 8 8 8 8 
foarte bună 83.05% 84.32% 78.81% 83.47% 77.97% 
bună 11.86% 10.59% 14.83% 11.44% 15.25% 
nici bună, nici slabă 1.69% 1.69% 2.54% 1.69% 3.39% 
foarte slabă 0.00% 0.00% 0.42% 0.00% 0.00% 
nu pot aprecia/nu se aplică 3.39% 3.39% 3.39% 3.39% 3.39% 
 4.80 4.82 4.73 4.81 4.71 
   4.77 95.48%  
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Frecvența aprecierilor privind colaborarea cu personalul departamentului Leonardo da 
Vinci care a asigurat informarea și consultanța în toate etapele proiectului   
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Frecvența aprecierilor privind colaborarea cu personalul departamentului Leonardo da 
Vinci care a asigurat informarea și consultanța în toate etapele proiectului   
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o Beneficiarii de proiecte Leonardo da Vinci au apreciat colaborarea cu personalul 

departamentului financiar din ANPCDEFP, în proporție de 96% ca fiind foarte bună: 
 
 Cum apreciaţi colaborarea cu personalul departamentului  financiar din ANPCDEFP?     

Apreciere Deschidere Amabilitate Explicatii clare Explicații corecte 
Promptitudine în răspuns (la 

email, scrisori, telefon) 
foarte bună 189 190 179 183 181 
bună 23 22 28 26 26 
nici bună, nici slabă 3 3 7 4 6 
foarte slabă 0 0 0 0 0 
nu pot aprecia/nu se aplică 21 21 22 23 23 
foarte bună 80.08% 80.51% 75.85% 77.54% 76.69% 
bună 9.75% 9.32% 11.86% 11.02% 11.02% 
nici bună, nici slabă 1.27% 1.27% 2.97% 1.69% 2.54% 
foarte slabă 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
nu pot aprecia/nu se aplică 8.90% 8.90% 9.32% 9.75% 9.75% 
 4.83 4.84 4.75 4.80 4.78 
   4.80 96.00%  

Frecvența aprecierilor privind colaborarea beneficiarilor Leonardo da Vinci cu 
personalul departamentului Financiar al Agenției

23 22 28 26 26
3 3 7 4 60 0 0 0 0

21 21 22 23 23

181183179190189

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

Deschidere Amabilitate Ex plicatii clare Ex plicații corecte Promptitudine în
răspuns (la email,

scrisori, telefon)

Aspecte apreciate

Fr
ec

ve
nț

a 
ap

re
cie

rilo
r

foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă nu pot aprecia/nu se aplică

 

 

 61



Frecvența aprecierilor privind colaborarea beneficiarilor Leonardo da Vinci cu 
personalul departamentului Financiar al Agenției
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o Aprecierea făcută de respondenți privind colaborrea cu personalul ANPCDEFP implicat 

în misiuni de verificare/audit este următoarea: 
 
 

Cum apreciaţi colaborarea cu personalul ANPCDEFP care a fost implicat în misiuni de 
verificare/audit ?     

Apreciere Deschidere Amabilitate Explicatii clare Explicații corecte 
Promptitudine în răspuns (la 

email, scrisori, telefon) 
foarte bună 147 151 148 149 145 
bună 25 21 23 22 25 
nici bună, nici slabă 5 5 6 6 7 
foarte slabă 1 1 1 1 1 
nu pot aprecia/nu se aplică 58 58 58 58 58 
foarte bună 62.29% 63.98% 62.71% 63.14% 61.44% 
bună 10.59% 8.90% 9.75% 9.32% 10.59% 
nici bună, nici slabă 2.12% 2.12% 2.54% 2.54% 2.97% 
foarte slabă 0.42% 0.42% 0.42% 0.42% 0.42% 
nu pot aprecia/nu se aplică 24.58% 24.58% 24.58% 24.58% 24.58% 
 4.73 4.76 4.73 4.74 4.71 
   4.73 94.69%  
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Frecvența aprecierilor privind colaborarea beneficiarilor Leonardo da Vinci cu 
personalul Agenţiei cu care au intrat în contact în timpul misiunilor de verificare/audit 

al proiectului/mobilității
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Frecvența aprecierilor privind colaborarea beneficiarilor Leonardo da Vinci cu 
personalul Agenţiei cu care au intrat în contact în timpul misiunilor de verificare/audit 

al proiectului/mobilității
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o Aprecierea medie a beneficiarilor Leonardo da Vinci privind colaborarea cu 

personalul ANPCDEFP este de 4,77 (95,39%), mai mare cu 0,14 față de aprecierea 

tuturor beneficiarilor ANPCDEFP (4,63%). 
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III.3.5 Beneficiari ai acțiunii Vizite de studiu 

Au completat chestionare valide 146 de beneficiari de vizite de studiu. Răspunsurile lor pun 

în evidență următoarele: 

o  Cei mai mulți dintre aceștia erau la data participării la vizite de studiu, directori de 

școli: 

 

În perioada în care aţi beneficiat de serviciile oferite de  ANPCDEFP în cadrul unor acțiuni Vizite de studiu, făceaţi parte din următoarea categorie: 
responsabili 

de arii 
curriculare 

șefi de 
catedră/departament 

directori 
de 

şcoală 
inspectori 
şcolari formatori 

consilieri/ 
psihopedagogi 

reprezentanți ai 
universităților 

reprezentanți 
ai autorităților 

locale 
reprezentanți 

ONG 
12 23 49 22 22 5 2 4 18 

8.22% 15.75% 33.56% 15.07% 15.07% 3.42% 1.37% 2.74% 12.33% 

Categoriile profesionale din care făceau parte 
respondenții care au participat la  Vizite de 

studiu

directori de şcoală, 49, 
31.21%

șefi de 
catedră/departament, 

23, 14.65%

responsabili de arii 
curriculare, 12, 7.64%

inspectori şcolari, 22, 
14.01%

formatori, 22, 14.01%

reprezentanți ONG, 18, 
11.46%reprezentanți ai 

autorităților locale, 4, 
2.55%

reprezentanți ai 
universităților, 2, 

1.27%

consilieri/psihopedagogi, 
5, 3.18%
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o Instituțiile în cadrul cărora activau sunt: 
Tipul instituţiei din care făceaţi parte în momentul în care aţi beneficiat de serviciile oferite de ANPCDEFP în cadrul acțiune Vizite de studiu 

(grădiniţă, şcoală, ONG etc) 
Liceu/Colegiu 

Teoretic 
Liceu/Colegiu 

Tehnologic/Vocațional 
Școală 

Gimnazială 
Școală 
Primară Grădiniță ONG ISJ/ISMB 

Institutie publica (alta 
decat ISJ sau DJST) 

Societate 
privată 

13 40 30 1 4 24 21 13 1 

Instituțiile din care făceau parte respondenții care 
au participat la  Vizite de studiu

Școală Gimnazială, 
30, 20.41%

Liceu/Colegiu 
Tehnologic/Vocațional

, 40, 27.21%

Liceu/Colegiu 
Teoretic, 13, 8.84%

Școală Primară, 1, 
0.68%

Grădiniță, 4, 2.72%

Societate privată, 1, 
0.68%

Institutie publica (alta 
decat ISJ sau DJST), 

13, 8.84%

ISJ/ISMB, 21, 
14.29%

ONG, 24, 16.33%
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o Participarea la Vizite de studiu a răspuns în măsură mai mare nevoilor individuale 

decît celor instituționale: 

Apreciere 

În ce măsură participarea la Vizita de 
studiu  a corespuns nevoilor 
dumneavoastră de formare 

profesională ?  

În ce măsură participarea la Vizita 
de studiu a corespuns nevoilor 
dumneavoastră de dezvoltare 

personală?  

În ce măsură participarea dvs. la Vizita 
de studiu a corespuns nevoilor instituţiei 

din care faceţi parte?  
în foarte mare măsură 107 110 89 
în mare măsură 31 31 48 
suficient 6 3 8 
în mică măsură 1 1 0 
deloc 1 1 1 
în foarte mare măsură 73.29% 75.34% 60.96% 
în mare măsură 21.23% 21.23% 32.88% 
suficient 4.11% 2.05% 5.48% 
în mică măsură 0.68% 0.68% 0.00% 
deloc 0.68% 0.68% 0.68% 
 4.66 4.70 4.53 

  4.63  

Frecvența răspunsurilor privind măsura în care participarea la Vizite de studiu a 
corespuns nevoilor personale/profesionale/instituționale
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În ce măsură participarea la acțiunea Vizite de studiu a corespuns nevoilor dumneavoastră de formare profesională ? 
În ce măsură participarea la acțiunea Vizite de studiu a corespuns nevoilor dumneavoastră de dezvoltare personală? 
În ce măsură participarea dvs. la acțiunea Vizite de studiu a corespuns nevoilor instituţiei din care faceţi parte? 
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Frecvența răspunsurilor privind măsura în care participarea la Vizite de studiu a 
corespuns nevoilor personale/profesionale/instituționale
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În ce măsură participarea la acțiunea Vizite de studiu a corespuns nevoilor dumneavoastră de formare profesională ? 
În ce măsură participarea la acțiunea Vizite de studiu a corespuns nevoilor dumneavoastră de dezvoltare personală? 
În ce măsură participarea dvs. la acțiunea Vizite de studiu a corespuns nevoilor instituţiei din care faceţi parte? 

 
o Beneficiarii au apreciat în proporție de 97.,42%, colaborarea cu personalul ANPCDEFP 

care le-a asigurat consultanță în toate fazele de implementare a  Vizitelor de studiu,  ca 

fiind foarte bună: 
 
 

Cum apreciaţi colaborarea cu personalul ANPCDEFP care v-a asigurat informarea şi consultanţă 
în toate etapele de implementare a vizitelor de studiu?     

Apreciere Deschidere Amabilitate Explicatii clare Explicații corecte 
Promptitudine în răspuns (la 

email, scrisori, telefon) 
foarte bună 129 134 129 133 133 
bună 12 8 11 8 7 
nici bună, nici slabă 3 2 4 2 3 
foarte slabă 0 0 0 0 0 
nu pot aprecia/nu se aplică 2 2 2 3 3 
foarte bună 88.36% 91.78% 88.36% 91.10% 88.36% 
bună 8.22% 5.48% 7.53% 5.48% 8.22% 
nici bună, nici slabă 2.05% 1.37% 2.74% 1.37% 2.05% 
foarte slabă 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
nu pot aprecia/nu se aplică 1.37% 1.37% 1.37% 2.05% 1.37% 
 4.84 4.90 4.84 4.90 4.89 
   4.87 97.42%  
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Frecvența aprecierilor beneficiarilor de Vizite de studiu privind colaborarea cu 
personalul Agenției care a asigurat informarea și consultanța în toate etapele 

mobilității
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Frecvența aprecierilor beneficiarilor de Vizite de studiu privind colaborarea cu 
personalul Agenției care a asigurat informarea și consultanța în toate etapele mobilității
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o Beneficiarii de Vizite de studiu au apreciat colaborarea cu personalul departamentului 

financiar din ANPCDEFP, în proporție de 96,92% ca fiind foarte bună: 
 
 Cum apreciaţi colaborarea cu personalul departamentului financiar din  ANPCDEFP?     

Apreciere Deschidere Amabilitate Explicatii clare Explicații corecte 
Promptitudine în răspuns (la 

email, scrisori, telefon) 
foarte bună 127 125 122 127 120 
bună 13 15 16 11 16 
nici bună, nici slabă 1 1 2 0 2 
foarte slabă 0 0 0 1 0 
nu pot aprecia/nu se aplică 5 5 6 7 8 
foarte bună 86.99% 85.62% 83.56% 86.99% 82.19% 
bună 8.90% 10.27% 10.96% 7.53% 10.96% 
nici bună, nici slabă 0.68% 0.68% 1.37% 0.00% 1.37% 
foarte slabă 0.00% 0.00% 0.00% 0.68% 0.00% 
nu pot aprecia/nu se aplică 3.42% 3.42% 4.11% 4.79% 5.48% 
 4.87 4.85 4.82 4.87 4.82 
   4.85 96.92%  

Frecvența aprecierilor beneficiarilor de Vizite de studiu privind colaborarea cu 
personalul departamentului Financiar al Agenției
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Frecvența aprecierilor beneficiarilor de Vizite de studiu privind colaborarea cu 
personalul departamentului Financiar al Agenției
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o Beneficiarii de Vizite de studiu au apreciat colaborarea cu personalul ANPCDEFP 

implicat în misiuni de verificare/audit, în proporție de 97,43% ca fiind foarte bună: 
 
 Cum apreciaţi colaborarea cu personalul ANPCDEFPimplicat în misiuni de verificare/audit?     

Apreciere Deschidere Amabilitate Explicatii clare Explicații corecte 
Promptitudine în răspuns (la 

email, scrisori, telefon) 
foarte bună 100 101 97 101 100 
bună 11 10 14 10 10 
nici bună, nici slabă 0 0 0 0 1 
foarte slabă 0 0 0 0 0 
nu pot aprecia/nu se aplică 35 35 35 35 35 
foarte bună 68.49% 69.18% 66.44% 69.18% 68.49% 
bună 7.53% 6.85% 9.59% 6.85% 6.85% 
nici bună, nici slabă 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.68% 
foarte slabă 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
nu pot aprecia/nu se aplică 23.97% 23.97% 23.97% 23.97% 23.97% 
 4.88 4.89 4.84 4.89 4.86 
   4.87 97.43%  
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Frecvența aprecierilor privind colaborarea beneficiarilor de Vizite de studiu cu personalul 
Agenţiei cu care au intrat în contact în timpul misiunilor de verificare/audit al 

proiectului/mobilității
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o Aprecierea medie a beneficiarilor de Vizite de studiu privind colaborarea cu 

personalul ANPCDEFP este de 4,86 (97,26%), mai mare cu 0,23 față de aprecierea 

tuturor beneficiarilor ANPCDEFP (4,63%). 
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III.3.6 Beneficiari de Vizite pregătitoare 

Au completat chestionare valide 78 de beneficiari de Vizite pregătitoare. Acești beneficiari, 

la data participării la vizite pregătitoare activau în următoarele tipuri de instituții: 
Tipul instituţiei din care făceaţi parte în momentul în care aţi beneficiat de serviciile oferite de ANPCDEFP în cadrul acțiunii Vizite 

pregătitoare (grădiniţă, şcoală, ONG etc) 
Liceu/Colegiu 

Teoretic 
Liceu/Colegiu 

Tehnologic/Vocațional 
Școală 

Gimnazială 
Școală 
Primară Grădiniță ONG ISJ/ISMB 

Institutie publica (alta decat 
ISJ sau DJST) 

15 19 25 2 3 6 3 4 
 

Instituțiile din care făceau parte respondenții care 
au participat la  Vizite pregătitoare

ONG, 6, 7.79%

ISJ/ISMB, 3, 3.90%

Institutie publica (alta 
decat ISJ sau DJST), 

4, 5.19%

Grădiniță, 3, 3.90%

Școală Primară, 2, 
2.60%

Liceu/Colegiu 
Teoretic, 15, 19.48%

Liceu/Colegiu 
Tehnologic/Vocațional

, 19, 24.68%Școală Gimnazială, 
25, 32.47%
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în calitate de: 
În perioada în care aţi beneficiat de serviciile oferite de  ANPCDEFP în cadrul acțiunii Vizite pregătitoare, făceaţi parte din 

următoarea categorie: 
cadre didactice (de la grădiniţă la învăţământ 

universitar) 
directori de 
şcoală 

inspectori 
şcolari formatori 

alte persoane de pe piața 
muncii 

62 10 3 4 3 

Categoriile profesionale din care făceau parte 
respondenții care au participat la  Vizite 

pregătitoare
alte persoane de pe 

piața muncii, 3, 3.66%formatori, 4, 4.88%

cadre didactice (de la 
grădiniţă la învăţământ 

universitar), 62, 
75.61%

directori de şcoală, 10, 
12.20%

inspectori şcolari, 3, 
3.66%

 
73% dintre respondenți apreciază că participarea lor la vizite pregătitoare a corespuns 

nevoilor instituției în cadrul căreia activau: 

Apreciere  

În ce măsură 
participarea dvs. la 
Vizite pregătitoare a 
corespuns nevoilor 

instituţiei din care faceţi 
parte?  

 în foarte mare măsură 57 
în mare măsură 18 
suficient 0 
în mică măsură 0 
deloc 3 
în foarte mare măsură 73.08% 
în mare măsură 23.08% 
suficient 0.00% 
în mică măsură 0.00% 
deloc 3.85% 
 4,62 

În ce măsură participarea dvs. la Vizite pregătitoare a 
corespuns nevoilor instituţiei din care faceţi parte? 

0 0 3, 3,85%
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Beneficiarii de vizite pregătitoare au apreciat în proporție de 96,35%, colaborarea cu personalul 

ANPCDEFP care le-a asigurat consultanță în toate fazele de organizare, derulare și raportare a  

vizitelor,  ca fiind foarte bună: 
 
 

Cum apreciaţi colaborarea cu personalul ANPCDEFP care v-a asigurat informarea şi consultanţă 
în toate etapele de implementare a vizitelorpregătitoare de studiu?     

Apreciere Deschidere Amabilitate Explicatii clare Explicații corecte 
Promptitudine în răspuns (la 

email, scrisori, telefon) 
foarte bună 68 68 67 71 67 
bună 9 9 9 5 10 
nici bună, nici slabă 0 1 2 2 1 
foarte slabă 1 0 0 0 0 
nu pot aprecia/nu se aplică 0 0 0 0 0 
foarte bună 87.18% 87.18% 85.90% 91.03% 85.90% 
bună 11.54% 11.54% 11.54% 6.41% 12.82% 
nici bună, nici slabă 0.00% 1.28% 2.56% 2.56% 1.28% 
foarte slabă 1.28% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
nu pot aprecia/nu se aplică 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
 4.81 4.82 4.79 4.86 4.81 
   4.82 96.35%  

Frecvența aprecierilor beneficiarilor de Vizite pregătitoare privind colaborarea cu 
personalul Agenției care a asigurat informarea și consultanța în toate etapele mobilității
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Frecvența aprecierilor beneficiarilor de Vizite pregătitoare privind colaborarea cu 
personalul Agenției care a asigurat informarea și consultanța în toate etapele mobilității

87.18% 87.18% 85.90%
91.03%

85.90%

11.54% 11.54% 11.54%
6.41%

12.82%

1.28% 1.28%1.28% 2.56% 2.56%
0.00%

10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%

100.00%

Deschidere Amabilitate Ex plicatii clare Ex plicații corecte Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Aspecte apreciate

Fr
ec

ve
nț

a 
ap

re
cie

rilo
r

foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă nu pot aprecia/nu se aplică

 

Colaborarea cu personalul departamentului financiar a fost deasemenea apreciată ca foarte 

bună: 
 
 Cum apreciaţi colaborarea cu personalul  departamentului financiar ?     

Apreciere Deschidere Amabilitate Explicatii clare Explicații corecte 
Promptitudine în răspuns (la 

email, scrisori, telefon) 
foarte bună 62 65 63 67 66 
bună 13 10 12 8 11 
nici bună, nici slabă 0 0 1 1 0 
foarte slabă 1 1 0 0 0 
nu pot aprecia/nu se aplică 2 2 2 2 1 
foarte bună 79.49% 83.33% 80.77% 85.90% 84.62% 
bună 16.67% 12.82% 15.38% 10.26% 14.10% 
nici bună, nici slabă 0.00% 0.00% 1.28% 1.28% 0.00% 
foarte slabă 1.28% 1.28% 0.00% 0.00% 0.00% 
nu pot aprecia/nu se aplică 2.56% 2.56% 2.56% 2.56% 1.28% 
 4.74 4.79 4.77 4.84 4.82 
   4.79 95.80%  
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Frecvența aprecierilor beneficiarilor de Vizite pregătitoare privind colaborarea cu 
personalul departamentului Financiar al Agenției
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Frecvența aprecierilor beneficiarilor de Vizite pregătitoare privind colaborarea cu 
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79.49% 83.33% 80.77%
85.90% 84.62%

16.67% 12.82% 15.38%
10.26% 14.10%

1.28% 1.28%1.28% 2.56% 2.56% 1.28%1.28%
2.56%2.56%

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%

100.00%

Deschidere Amabilitate Ex plicatii clare Ex plicații corecte Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Aspecte apreciate

Fr
ec

ve
nț

a 
ap

re
cie

rilo
r

foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă nu pot aprecia/nu se aplică

 

 76



Beneficiarii de Vizite pregătitoare au apreciat colaborarea cu personalul ANPCDEFP implicat în 

misiuni de verificare/audit, în proporție de 96,53% ca fiind foarte bună: 

 

 
 Cum apreciaţi colaborarea cu personalul ANPCDEFP  implicat în misiuni de verificare/audit?     

Apreciere Deschidere Amabilitate Explicatii clare Explicații corecte 
Promptitudine în răspuns (la 

email, scrisori, telefon) 
foarte bună 50 53 52 52 53 
bună 8 5 6 6 6 
nici bună, nici slabă 0 1 0 1 0 
foarte slabă 1 0 1 0 0 
nu pot aprecia/nu se aplică 19 19 19 19 19 
foarte bună 64.10% 67.95% 66.67% 66.67% 67.95% 
bună 10.26% 6.41% 7.69% 7.69% 7.69% 
nici bună, nici slabă 0.00% 1.28% 0.00% 1.28% 0.00% 
foarte slabă 1.28% 0.00% 1.28% 0.00% 0.00% 
nu pot aprecia/nu se aplică 24.36% 24.36% 24.36% 24.36% 24.36% 
 4.77 4.85 4.81 4.83 4.87 
   4.83 96.53%  

Frecvența aprecierilor privind colaborarea beneficiarilor de Vizite pregătitoare cu 
personalul Agenţiei cu care au intrat în contact în timpul misiunilor de verificare/audit 

al proiectului/mobilității
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Frecvența aprecierilor privind colaborarea beneficiarilor de Vizite pregătitoare cu 
personalul Agenţiei cu care au intrat în contact în timpul misiunilor de verificare/audit 

al proiectului/mobilității
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Aprecierea medie a beneficiarilor de Vizite pregătitoare privind colaborarea cu personalul 

ANPCDEFP este de 4,81 (96,22%), mai mare cu 0,18 față de aprecierea tuturor 

beneficiarilor ANPCDEFP (4,63%). 

III.3.7 Beneficiari ai programului Tineret în acțiune 

Cei 326 de respondenți cu răspunsuri valide făceu parte la data implicării în proiecte Tia di 

n următoarele tipuri de organizații/instituții: 

Tipul instituţiei din care făceaţi parte în momentul în care aţi beneficiat de serviciile oferite de ANPCDEFP în cadrul programului TiA: 
ONG Instituție publică Grup informal 
278 29 37 

 
Tipul instituţiei din care făceaţi parte în momentul în care aţi 

beneficiat de serviciile oferite de ANPCDEFP în cadrul 
programului TiA

Grup informal, 
37, 11%

Instituție 
publică, 29, 8%

ONG,
278, 81%
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Beneficiarii de proiecte TiA au participat la activități în calitate de: 

Aţi participat la activităţi în cadrul programului TiA, în calitate de: 

participant 

membru al 
echipei de 

proiect 
(inclusiv 

coordonator) formator organizator traducător delegat 
mentor 
SEV 

lider de 
grup 

pentru 
Schimburi 
de tineri expert raportor 

169 222 48 126 11 7 22 70 13 33 
 

Calitatea în care beneficiarii de proiecte TiA au participat la 
activități

traducător, 11, 2%

delegat, 7, 1%

mentor SEV, 22, 
3%

lider de grup pentru 
Schimburi de 

tineri, 70, 10%

expert, 13, 2%

raportor, 33, 5%

membru al echipei 
de proiect (inclusiv 
coordonator), 222, 

30%

participant, 169, 
23%

organizator, 126, 
17%

formator, 48, 7%

 
Beneficiarii de finanțare TiA făceau/fac parte din următoarele categorii 

profesionale/destudiu: 

În perioada în care aţi beneficiat de serviciile oferite de  ANPCDEFP în cadrul unor acțiuni TiA, făceaţi parte din următoarea categorie: 

elevi studenți 
stagiar la o 

instituție/organizație 

fără loc de 
muncă și 

beneficiar de 
ajutor de 
șomaj salariat 

persoană 
fizică 

autorizată 
liber 

profesionist patron voluntar 

fără loc de 
muncă și 
fără ajutor 
de șomaj 

14 82 13 5 147 8 30 3 156 7 
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Categoriile profesionale/de studiu din care fac/făceau parte/activau 
în cadrul instituțiilor/organizațiilor  beneficiarii TiA

elevi, 14, 3%
fără loc de muncă și 
fără ajutor de șomaj, 

7, 2%

voluntar, 156, 33%

liber profesionist, 30, 
6%

patron, 3, 1%

persoană fizică 
autorizată, 8, 2%

salariat, 147, 31%

fără loc de muncă și 
beneficiar de ajutor 
de șomaj, 5, 1%

stagiar la o 
instituție/organizație, 

13, 3%

studenți, 82, 18%

 
o Participarea la proiecte TiA a răspuns în cea mai mare  măsură nevoilor de 

dezvoltare personală: 

Apreciere 

În ce măsură participarea la 
proiecte TiA a corespuns 

nevoilor dumneavoastră de 
formare profesională ?  

În ce măsură participarea la 
proiecte TiA a corespuns nevoilor 

dumneavoastră de dezvoltare 
personală?  

În ce măsură participarea dvs. la proiecte TiA a 
corespuns nevoilor instituţiei din care faceţi parte?  

 
în foarte mare măsură 150 199 183 
în mare măsură 129 94 101 
suficient 39 28 29 
în mică măsură 6 2 7 
deloc 2 3 6 (4 persoane nu făceau parte din nicio organizație) 
în foarte mare măsură 46.01% 61.04% 56.13% 
în mare măsură 39.57% 28.83% 30.98% 
suficient 11.96% 8.59% 8.90% 
în mică măsură 1.84% 0.61% 2.15% 
deloc 0.61% 0.92% 1.84% 
 4.29 4.48 4.37 

  4.38  
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Frecvența răspunsurilor privind măsura în care participarea la proiecte TiA a 
corespuns nevoilor personale/profesionale/instituționale
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Cei 326 de respondenți au apreciat colaborarea cu personalul ANPCDEFP care le-a asigurat 

consultanță în toate fazele de implementare a proiectelor TiA, în proporție de peste 90,58% ca 

fiind foarte bună: 

 
Cum apreciaţi colaborarea cu personalul departamentului TiA care v-a asigurat informarea şi 

consultanţă în toate etapele proiectului?     

Apreciere Deschidere Amabilitate Explicatii clare Explicații corecte 
Promptitudine în răspuns (la 

email, scrisori, telefon) 
foarte bună 227 228 201 223 220 
bună 80 72 85 70 74 
nici bună, nici slabă 8 12 26 18 19 
foarte slabă 1 4 4 5 2 
nu pot aprecia/nu se aplică 10 10 10 10 11 
foarte bună 69.63% 69.94% 61.66% 68.40% 67.48% 
bună 24.54% 22.09% 26.07% 21.47% 22.70% 
nici bună, nici slabă 2.45% 3.68% 7.98% 5.52% 5.83% 
foarte slabă 0.31% 1.23% 1.23% 1.53% 0.61% 
nu pot aprecia/nu se aplică 3.07% 3.07% 3.07% 3.07% 3.37% 
 4.61 4.57 4.41 4.52 4.53 
   4.53 90.58%  

Frecvența aprecierilor privind colaborarea cu personalul departamentului Tineret în 
acțiune care a asigurat informarea și consultanța în toate etapele proiectului   
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Frecvența aprecierilor privind colaborarea cu personalul departamentului Tineret în 
acțiune care a asigurat informarea și consultanța în toate etapele proiectului   
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Aprecierea ca foarte bună a colaborării cu personalul departamentului financiar din 

ANPCDEFP s-a făcut de către respondenții beneficiari de fin anțare în cadrul TiA, în 

procent de 88,34%: 

 Cum apreciaţi colaborarea cu personalul departamentului finanar?     

Apreciere Deschidere Amabilitate Explicatii clare Explicații corecte 
Promptitudine în răspuns (la 

email, scrisori, telefon) 
foarte bună 173 176 164 172 164 
bună 75 73 73 71 75 
nici bună, nici slabă 17 15 29 24 21 
foarte slabă 3 4 4 3 1 
nu pot aprecia/nu se aplică 58 58 56 56 65 
foarte bună 53.07% 53.99% 50.31% 52.76% 50.31% 
bună 23.01% 22.39% 22.39% 21.78% 23.01% 
nici bună, nici slabă 5.21% 4.60% 8.90% 7.36% 6.44% 
foarte slabă 0.92% 1.23% 1.23% 0.92% 0.31% 
nu pot aprecia/nu se aplică 17.79% 17.79% 17.18% 17.18% 19.94% 
 4.45 4.46 4.34 4.41 4.43 
   4.42 88.34%  
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Frecvența aprecierilor privind colaborarea beneficiarilor Tineret în acțiune cu personalul 
departamentului Financiar al Agenției
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Au apreciat colaborarea cu personalul ANPCDEFP  care a participat la misiuni de verificare/audit, 

în proporție de peste 88,95% ca fiind foarte bună: 

 Cum apreciaţi colaborarea cu personalul ANPCDEFP implicat în misiuni de verificare/audit?     

Apreciere Deschidere Amabilitate Explicatii clare Explicații corecte 
Promptitudine în răspuns (la 

email, scrisori, telefon) 
foarte bună 137 135 128 129 131 
bună 63 63 65 66 64 
nici bună, nici slabă 9 10 15 15 15 
foarte slabă 1 2 2 0 0 
nu pot aprecia/nu se aplică 116 116 116 116 116 
foarte bună 42.02% 41.41% 39.26% 39.57% 40.18% 
bună 19.33% 19.33% 19.94% 20.25% 19.63% 
nici bună, nici slabă 2.76% 3.07% 4.60% 4.60% 4.60% 
foarte slabă 0.31% 0.61% 0.61% 0.00% 0.00% 
nu pot aprecia/nu se aplică 35.58% 35.58% 35.58% 35.58% 35.58% 
 4.50 4.47 4.40 4.43 4.44 
   4.45 88.95%  

Frecvența aprecierilor privind colaborarea beneficiarilor Tineret în acțiune cu 
personalul Agenţiei cu care au intrat în contact în timpul misiunilor de verificare/audit 

al proiectului
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Frecvența aprecierilor privind colaborarea beneficiarilor Tineret în acțiune cu 
personalul Agenţiei cu care au intrat în contact în timpul misiunilor de verificare/audit 

al proiectului
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Aprecierea medie a beneficiarilor de Vizite pregătitoare privind colaborarea cu personalul 

ANPCDEFP este de 4,46 (89,29%), mai mică cu 0,17 față de aprecierea tuturor 

beneficiarilor ANPCDEFP (4,63%). 

IV. Aprecieri pozitive ale beneficiarilor 
Amabilitate, deschidere, disponibilitate, implicare 

o Foarte multa deschidere, explicatii clare, promptitudine. O adevarata oportunitate  pentru 
a ma dezvolta! 

o Implicarea si dorinta de a ne ajuta. 
o Apreciez in mod deosebit deschiderea si disponibilitatea echipei ANPCDEFP pentru 

consilierea tuturor celor care doresc sa participe la programele de formare continua in 
cadrul LLP. 

o Sunt foarte multumita de felul in care au decurs toate etapele, mobilitatile s-au luat pe 
merit si angajatii Agentiei sunt niste profesionisti. Programele acestea sunt o oportunitate 
extraordinara pentru cadrele didactice din Romania! 

o Am fost foarte plăcut surprins de atitudinea amabilă, deschisă, săritoare, de răpunsurile 
prompte, competente. Dacă toate agenţiile noastre naţionale ar lucra la fel de bine, sigur 
s-ar absorbi mult mai multe fonduri europene. 

o Am apreciat foarte mult amabilitatea si disponibilitatea personalului de a da informatii 
despre diversele programe. Felicitari! Am avut anterior experiente cu AM POS DRU, unde 
telefoanele nu raspundeau sau daca reuseai in sfarsit sa iei legatura cu cineva de acolo, te 
faceau sa te simti de parca ai sunat ca sa ceri bani din buzunarul propriu al angajatilor. In 
comparatie, cand am sunat la ANPCDEFP parca nu mi-a venit sa cred ca angajatii de 
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acolo chiar isi doreau ca lumea sa participe si sa castige burse sau proiecte in cadrul 
programelor. Multumesc! Continuati tot asa! 

o Sunt de apreciat amabilitatea si promptitudinea angajatilor agentiei. Multumim pentru 
oportunitatile oferite pentru dezvoltarea carierei, dar si personala. 

o Tot personalul ANPCDEFP cu care am colaborat a fost foarte deschis dialogului in 
clarificarea unor probleme. 

o Mi-a placut disponibilitatea personalului, lejeritatea cu care poti discuta inclusiv cu 
directoarea agentiei. Deschiderea si corectitudinea manifestata tot timpul. Si spun asta din 
perspectiva unui om cu 6 aplicatii depuse si doar 2 aprobate... 

o Sunt persoane care pun suflet si se implica in aceste proiecte, trebuie sustinute. 
o Raspunsuri clare, la timp si multa amabilitate 
o Am fost foarte impresionata de amabilitatea personalului cu care am intrat in contact in 

partea de scriere a grantului. 
o Personalul de la Lifelong LEarning Program a fost de fiecare data amabil. 
o Eleganta in raspunsuri  - amabilitatea insistarii intelegerii modului de aplicare a 

proiectelor de catre incepatori      O ZI BUNA VA DORESC! 
o Deschidere  -corectitudine  -explicaţii plausabile 
o Amabilitate, deschidere, dorinta de solutionare, promptitudine, pasiune, o echipa foarte 

dedicata! 
o Amabilitatea responsabililor de acțiuni și calitatea pregătirii lor profesionale sunt exemple 

demne de urmat de toate celelalte instituții.  Transparența evaluării proiectelor  
Oportunitatea de formare oferită ONG-urilor cu posibilități reduse de finanțare 

o Apreciez deschiderea  si colaborarea cu functionarii - angajatii Agentiei. De cat ori am 
solicitat informatii le-am primit, poate uneori cu intarzierile de rigoare (cunoastem ca 
termenele limita sunt mai aglomerate si raspunsurile pot veni cu intarziere). Desigur ca 
dupa 5 ani de activitate in comun au fost puncte divergente, dar le-am deposit si solutionat 
impreuna, dorim sa multumim pentru operativitate si deschidere. 

o Actele necesare completarii dosarului de candidatura sunt formulate intr-un limbaj 
adecvat, au fost usor de completat.  Personalul foarte amabil si cu raspuns rapid la orice 
intrebare   Solutionarea rapida a oricarui incovenient aparut 

o Amabilitatea personalului de a gasii solutii la problemele intalnite pe parcursul derularii 
proiectului. 

o Deschidere totala pentru oferirea de informatii noi, utile pentru elaborarea de proiecte; 
clarificarea imediata a unor probleme ce apar in derularea proiectelor, sprijin 
neconditionat si oferirea de solutii pentru ca proiectul sa mearga pe un drum corect, 
diseminare pe parcursul seminariilor, indrumare pentru realizarea rapoartelor finale si 
multe altele. 

o Mi se pare cea mai deschisa, transparenta si competenta agentie din Romania în toate 
licitaţiile de programe. De asemenea, faţa de resursele umane de care dispune, este foarte 
eficientă. Chiar şi faţa de alte agenţii similare din alte ţări, AN din România este foarte 
activa şi extrem de atentă cu beneficiarii. De aceea, numarul lor a crescut mereu. Printre 
ei, mă număr şi eu împreună cu toţi membrii asociaţiei noastre. Competenţele mele au 
crescut datorită colaborării cu Agenţia şi totdeauna menţionez experienţa pozitivă cu acest 
organism. Mulţumim pentru că existaţi! 

o Am apreciat în mod deosebit amabilitatea si promptitudinea reprezentanților ANPCDEFP 
în a clarifica anumite aspecte cerute. 

o Sa ramaneti in continuare la fel de deschisi si apropiati de cei care implementeaza 
proiecte si/ sau va solicita ajutorul. Sa incurajati in continoare sinceritatea si faptul ca 
orice greseala este remediabila si ca in voi gasim oricand suportul necesar pentru 
remediarea greselilor si pentru depasirea momentelor dificile mai ales la inceput de drum.  
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o Amabilitate,sprijin,corectitudine! 
o Amabilitate, explicatii clare si promptitudine in raspunsuri 
o Am fost impresionata de amabilitatea, promptitudinea si profesionalismul angajatilor  

Agentiei Nationale.   Felicitari! 
o Deschidere, promptitudine, atitudine profesionala in relatie cu beneficiarii  - proceduri 

clare, sprijin pentru beneficiari 
o Alte  aspecte pozitive :  - Respectul si amabilitatea cu care esti tratat in momentul in care 

relationezi cu expertii agentiei : direct, telefonic sau pe mail;  - Colegialitatea de care dau 
dovada toti angajatii agentiei; profesionalismul de care dau dovada, rabdarea si calmul cu 
care ne furnizeaza informatiile, fara a ne pune in situatii jenante, daca am gresit ceva, sau 
daca nu am citit cu atentie unele documente pe site-ul ANPCDEFP;  - Remarc cu bucurie 
standardele europene la care suntem tratati. FELICITARI !!! 

o Atitudinea, disponibilitatea, amabilitatea, profesionalismul personalului Agenției sunt 
lăudabile. Sper să continue în același mod. 

o Multumim pentru rabdare, disponibilitate si profesionalism !!! 
o Deschidere, amabilitate,explicatii clare, precise si corecte, promptitudine in raspuns 
o Disponibilitatea de a gasi solutii la problemele aparute pe parcursul implementarii 

proiectelor! 
o Toate persoanele de la ANPCDEFP cu care am intrat in contact au fost foarte amabile, au 

raspuns cu rabdare, intelegere si promptitudine tuturor solicitarilor mele. Cred ca acesta 
este un aspect foarte important pentru noi, beneficiarii, pentru ca, stiind ca ni se raspunde 
in acest mod, avem curajul sa intrebam si astfel, facem mai putine greseli si avem mai 
multe sanse de reusita. 

o Echipa tanara, amabila (chiar prietenoasa), prompta in raspunsuri  Comunicare vizibila, 
bine structurata, cu mijloace accesibile  Corectitudine 

o Amabilitate, deschidere, rabdare! Multumesc! 
o Disponibilitatea  Proactivitatea  Intelegerea  Comunicarea 
o Am apreciat foarte mult disponibilitatea personalului de a ma sprijini 

logistic/administrativ in privinta finalizarii contractului, decontului si lamuririi 
informatiilor necesare pe parcursului derularii acestui contract, (fiind la prima situatie de 
accesare a unui grant prin Agentie). Am apreciat acest comportament #aproape neobisnuit 
de politicos si de ajutor#  (din fericire pt personalul Agentiei si nefericire pt personalul 
majoritatii institutiilor publice asemanatoare). 

o Am apreciat mereu atitudinea deschisa a unor membri din personalul AN cu beneficiarii 
organizatiilor beneficiare, mesajele sincere si folositoare, informatiile utile si transmise 
clar, fara a da impresia de superioritate si desconsiderare.  Va multumim! 

o Deschidere, flexibilitate 
o Deschidere   -promptitudine  - transparenta. 

 
Colaborare 

o Colaborarea a fost foarte buna, sper sa mai am ocazia de a colabora cu agentia in cadrul 
altor proiecte. 

o Amabilitatea, claritatea si eficienta echipei ANPCDEFP sunt caracteristicile principale 
ale colaborarii, va multumesc! 

o Pe parcursul acestor ani am colaborat foarte bine cu ANPCDEFP. 
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o Apreciez colaborarea cu ANPCDEFP foarte buna. Am colaborat excelent pe parcursul 
acestor ani si seriozitatea ii caracterizeaza!Imi doresc sa putem comunica la fel de bine in 
cadrul noului program Erasmus Plus! 

o Personal prompt, sigur, deschis si interesat de buna colaborare cu aplicantii de granturi. 
o Am colaborat EXCELENT cu ANPCDEFP. O echipa DEOSEBITA. As dori ca si pe viitor 

sa existe burse individuale de formare profesionala - anual. 
o La redactarea raportului final am omis partea cea mai importanta, sa scriu suma finala, 

pentru a beneficia si de restul de bani. Dupa ce am trimis raportul final, doamnele de la 
ANPCDEFP au sesizat gafa pe care am facut-o si m-au sunat sa-mi transmita ce am de 
facut pentru a nu pierde banii. Am ramas placut surpins de gestul dumnealor si de 
atitudinea profund europeana pe care o au persoanele care lucreaza la Agentie. 
Multumesc ANPCDEFP pentru tot!!! 

o Am numai cuvinte de laudă pentru întreaga echipă sau echipele din cadrul agenției.  - cine 
se implică în aceste proiecte, știu foarte bine că ușor nu este, dar nici greu, important este 
să-ți placă ceea ce faci.  - pentru mine a fost o experiență deosebită, mai ales că 
participam pentru prima oară la un program de genul acesta și am avut foarte multe de 
învățat. 

o Colaborarea mea cu ANPCDEFP a fost intotdeauna foarte buna, toate aspectele acestei 
colaborari au fost pozitive. Multumesc Agentiei pentru oportunitatile oferite, regret mult ca 
nu vom mai beneficia de acele mobilitati individuale (la care am aplicat fiecare dupa 
nevoile sale), Erasmus + pare un pic diferit din punct de vedere al accesibilitatii fiecaruia 
exact la ce-si doreste si are nevoie, dar sa vedem... 

o ANPCDEFP este singura agentie din Romania cu care am colaborat intr-un mod 
profesionist si am invatat lucruri noi, deosebit de utile in organizarea sau diseminarea 
proiectelor. 

o Colaborare  exceptionala cu reprezentantii Agentiei. Oridecateori am avut o intrebare sau 
o problema am fost ajutata in cel mai scurt timp, cu mare amabilitate si profesionalism. 

o Colaborarea de pana acum cu AN a fost foarte buna. 
o De cele mai multe ori ANPCDEFP lucreaza in interesul beneficiarului vazandu-l ca pe un 

partener, ceea ce, mai ales in comparatiie cu alte agenții, este mai mult decat laudabil. 
o Per total multumit de aceasta colaborare. 
o Totul este ok. sunt multumita de colaborarea cu dvs. 
o Colaborarea este excelentă:  -sesiuni de informare bine organizate şi structurate pe 

derularea proiectului  -răspuns la solicitări telefonice prompt, cu implicarea 
coordonatorului de proiect şi a responsabilului financiar 

o Colaborarea cu ANPCDEP este la superlativ, adevarati profesionisti. 
o Colaborare excelenta, informatii prompte, corecte si complete, de tinut minte pentru toata 

viata. 
o Colaborarea cu ANPCDEFP a reprezentat o sansa extraordinara  pentru unitatea scolara 

pe care o conduc, atat din punct de vedere al formarii profesionale a cadrelor didactice 
care au participat la mobilitatea in Portugalia, dar si a celorlalte cadre didactice din 
scoala. Fiind la primul proiect, am avut nevoie de un sprijin sustinut din partea echipei 
ANPCDEFP. Pentru toate nelamuririle pe care le-am avut am primit un raspuns prompt si 
profesionist, fie ca era vorba de completarea documentelor, de informatii financiare sau 
orice alte probleme. Intreaga echipa ne-a sprijinit atat prin intalniri directe, discutii prin 
telefon sau mesaje prin intermediul e-mail-ului. 

o Sunt mulţumită de colaborare. Eram corect informaţi şi la timp. 
o Colaborare foarte buna promtitudine si raspunsuri punctuale avizate. 
o Colaborarea a fost excelenta; sprijinul si profesionalismul acordat merita toata aprecierea. 
o Colaborarile mele ANPCDEFP au fost foarte bune 
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o Am colaborat foarte bine cu ANPCDEFP pe parcursul celor 10 ani de cand am inceput 
aceasta activitate.   FELICITARI! 

o Reprezentantii ANPCDEFP au dat mereu dovada de seriozitate, buna organizare, 
colaborare excelenta, rabdare, de aceea tin sa-i felicit pentru felul in care-si desfasoara 
activitatea. Sunt un exemplu bun de urmat de multe institutii. 

o Va multumesc pentru colaborare si sprijin. A fost de un real folos sa pot participa la 
programele facilitate prin ANPCDEFP. Speram ca se vor deschide noi oportunitati in 
viitor. 

o Am  colaborat foarte bine cu reprezentanti agentiei,raspunsurile primite au fost pe masura 
asteptarilor rezolvind problemele intimpinate. 

o Va multumim pentru incredere  colaborare deschidere si respect!  Am invatat ce inseamna 
sa gandesti altfel!  Am invatat ca exista si un alt fel de educatie!  Am  invatat sa inteleg si 
sa vad!  Si ca nu suntem singuri!  

o Multumim pentru colaborare! 
o Colaborarea cu personalul Agentiei a fost foarte buna pe durata derularii proiectului. Ne-

am simtit sprijiniti in fiecare moment. De foarte mare ajutor au fost reuniunile de formare 
si verificare organizate. Am invatat multe si din diseminarea proiectelor unor colegi din 
tara sau din Bucuresti. 

o Foarte buna colaborare  -foarte amabili  -profesionisti 
o Colaborarea cu expertii ANPCDEFP pentru implementarea proiectelor a fost de fiecare 

data prompta si eficienta. Toti expertii, Comenius, Leonardo, de la departamentul 
financiar se remarca prin profesionalism. 

o Personal, sunt incantata de colaborarea cu ANPCDEFP si multumesc echipei pentru 
calitatea colaborarii. 

o Ma bucur ca am putut colabora atat de frumos. 
o Colaborare foarte buna si  o comunicare eficienta cu anpcdefp Romania. 
o Colaborarea cu ANPCDEFP a fost totdeauna de foarte buna calitate din toate punctele de 

vedere. 
o Colaborarea cu ANPCDEFP a fost foarte buna, am primit informatii concrete, bine 

structurare si rapid.  Multumesc echipei care monitorizeaza, indruma si evalueaza  
activitatile noastra din proiecte. 

o Personal, sunt foarte multumita de colaborarea cu ANPCDEFP, dar sunt sigura ca si 
colegii mei impartasesc aceeasi opinie. Va multumim si speram sa avem pe viitor o 
colaborare cel putin la fel de buna ca pana acum! 

o Colaborare excelenta cu reprezentantii A.N. 
o Este o placere sa colaborez cu stafful ANPCDEFP. 
o Am avut parte de: colaborare usoara, intelegere si ajutor prompt atunci cand am avut 

nevoie. 
 
Programul Comenius 

o Am fost, de nenumarate ori, profund impresionata de promptitudinea cu care 
reprezentantii ANPCDEFP reusesc sa raspunda  e-mailuri-lor.(departamentul Comenius).   
Felicitari si multumiri. 

o Promptitudinea cu care reprezentantii Comenius raspund la intrebari prin email  -Forumul 
de discutii de pe yahoo groups-multilaterale 2013 mijloc eficient de schimb de pareri intre 
responsabilii din scoli 

o Foarte bine organizate seminariile de consiliere organizate de agentie pentru beneficiarii 
de proiecte multilaterale Comenius-foarte buna colaborarea cu responsabilii 
departamentelor de programe 
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o Vă mulţumesc în numele tuturor celor care au beneficiat de cunoştinţele dobândite în 
cadrul mobilităţii mele individuale Comenius! 

o Colaborarea cu ANPCDEFP a fost excelenta, informatiile obtinute de pe site-ul agentiei 
au fost clare astfel incat desi am fost lipsita de experienta in realizarea unui ghid de 
candidatura pentru un curs Comenius, m-am simtit incurajata si astfel am avut sansa unor 
experiente extraordinare, care imi sunt de mare folos in activitatea didactica, cat si pentru 
dezvoltarea profesionala si personala. De asemenea, cursul de formare continua Comenius 
mi-a deschis noi oportunitati pentru a realiza impreuna cu ceilalti participanti, un nou 
proiect multilateral.  Va multumesc foarte mult! 

o Disponibilitatea si deschiderea de a ajuta a responsabilului Comenius bilaterale de la 
ANPCDEFP. Intotdeauna ne-a raspuns la orice intrebare si nelamurire clar si la obiect. 
Asa DA! 

o Va multumim pentru sprijin acordat, ne dorin ca in perioada 2014-2020 sa aplicam pentru 
alte proiecte.  FELICITARI INTREGII ECHIPE COMENIUS! 

o În cadrul proiectului Comenius totul a decurs foarte bine, explicatiile au fost clare. Totul e 
de laudat!  In cadrul EVS: asigurare medicala inclusa in proiect. 

o Am apreciat promptitudinea persoanelor cu care am luat legatura referitor la programul 
Comenius in care am fost selectata.  Este remarcabila amabilitatea si profesionalismul 
celor cu care am lucrat pentru decontul financiar, sau pentru raportul la proiect, contract 
etc. 

o Doresc sa multumesc pentru sprijinul acordat de catre responsabilii Comenius -formare 
continua 

o Sunt multumit de colaborarea derulata din 2007 si pana in prezent cu ANPCDEFP, am 
colaborat pe parcursul derularii a trei proiecte Comenius si patru burse de formnare 
continua. AN  are o echipa care iti ofera oricand sprijin si informatii utile! 

o Am remarcat disponibilitate din partea responsabilului de proiecte Comenius din zona 
geografica de unde vin. 

o Incurajarea beneficiarilor spre schimb de experienta (mai ales in timpul COMENIUS am 
fost incurajati sa facem schimb de idei, metode) 

o Echipa responsabila cu proiectele Comenius de la Agentie este o echipa competenta, bine 
formata, inchegata, da dovada de un inalt profesionalism. Felicitari!  Am beneficiat in 
urma cu 12 ani de un alt proiect Comenius, iar in comparatie cu acel moment, modul de 
gestionare financiara la programele de acum este mult mai eficient, mai multi potentiali 
beneficiari ai programului pe parcursul unui proiect. 

 
Comunicare 

o Un management al resurselor umane si al comunicarii foarte eficient. Felicitari. 
o Nivelul informatiilor  Nivelul de comunicare. 
o Stagiul la care am participat m-a ajutat mult, avand in vedere ca predau o limba straina. 

Am apreciat ca putem alege stagiul care corespunde cel mai bine nevoilor noastre de 
formare. De asemeni am apreciat respectarea termenelor de evaluare a candidaturii, 
raspunsurile prompte la mesaje si corespondenta rapida. 

o Comunicare excelenta! Reuniuni de informare bine organizate! Explicatii clare si 
raspunsuri prompte de fiecare data!  Va multumesc! 

o Am apreciat in mod deosebit modalitatea prompta, deschisa, clara si la obiect de 
comunicare a membrilor echipei cu care am intrat in contact. Am recomandat serviciile 
agentiei altor profesionisti si i-am incurajat sa discute deschis despre orice problema 
intampinata pe parcursul mobilitatii. Multumesc si felicitari. Amintirile raman deosebite in 
relatie cu aceasta mobilitate atat dpdv cultural cat si ca formator. 
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o Comunicare excelenta cu personalul ANPCDEFP mult succes si in perioada de 
programare 2014-2020 Erasmus + 

o Comunicare eficienta. 
o Am apreciat comunicarea prompta si sustinerea venita din partea responsabililor de 

actiune pe initiative ale tinerilor. Multumesc. 
o Partea de comunicare este mai mult decât excelentă. Orice nelămuriri am avut, în orice 

stadiu al proiectului, angajații agenției au răspuns cu amabilitate și promptitudine, uneori 
am primit răspuns la e-mail noaptea târziu, în aceeași zi. De fiecare dată, mi s-a răspuns 
la telefon amabil și am fost ajutată cu toată bunăvoința. Mulțumesc foarte frumos! 

o A fost foarte util sa existe persoane de contact in cadrul agentiei, care sa poata sa 
raspunda prin email la intrebari si nelamuriri, cu promptitudine, oferind informatii sau 
explicatii necesare. 

o Comunicarea si deschiderea 
o Comunicare  Comportament  Competente  Abilitati de relationare, organizare, negociere  

Fermitate  Flexibilitate  Onestitate  Deschidere  Rabdare  Oameni calzi (nu este in ultimul 
rand !) 

o Comunicare excelenta. 
 
Corectitudine 

o Apreciez corectitudinea. 
o Ne dorim sã mentineti si în Erasmus + stindardul corectitudinii si al transparentei, care v-

a consacrat! 
o Oameni serioși, corectitudinea este cuvântul de ordine. Mulțumirile sunt fără margini! 

 
Programul Erasmus 

o O experienta uimitoare! Experienta Erasmus m-a ajutat foarte mult in dobandirea de 
cunostinte noi si in cariera profesionala! De asemenea, am cunoscut oameni minunati! Va 
multumesc! 

o Este foarte bine ca pentru a beneficia de aceste programe, este nevoie de un proces de 
selectie in care concurentii sa isi dovedesaca meritul primirii unei astfel de oportunitati. 
Am vazut studenti din alte tari europene care nu au lasat o impresie prea buna si care au 
privit acest schimb de experienta doar ca pe o distractie . Studentii romani fac in general o 
impresie buna! Va multumesc. 

o Astfel de programe ar trebui promovate cat de mult posibil si aceasta sansa sa fie acordata 
catre mai mult de jumatate din studentii unei universitati. Experienta personala dobandita 
in acele 4 luni nu poate echivala cu nimic invatat la universitatea de acasa. Este vorba pur 
si simplu de diversitate si intelegerea faptului ca sistemele de invatamant si de viata 
functioneaza complet diferit de la tara la tara. Astfel de experiente deschid studentii si le 
schimba cu siguranta modul de gandire intr-un sens pozitiv. Este inca unul din multele 
lucruri de pe lista uriasa a  ce trebuie sa facem ca sa ne aliniem la standarde europene. 
Dar totusi unul din putinele la care excelam. 

o In facultatea unde am fost ca si "exchange student" totul era foarte bine organizat, iar 
oamenii si profesorii erau foarte amabilit cu studentii straini si doreau sa te ajute mereu. 

o Pe langa faptul ca programul Erasmus constituie un prilej de a compara metodele de 
predare in mediul universitar, este de asemenea si un mediu pt. dezvoltare personala- 
sociala; multiculturalismul este benefic dezvoltarii studentilor. 

o Mobilitatea Erasmus deschide orizonturi si are o influenta foarte buna asupra vietii unui 
student. In strainatate, comunitatea Erasmus este foarte stransa, se organizeaza foarte 
multe evenimente unde studentii din toata lumea pot socializa. 
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o Asemena burse ajuta atat tinerii stundenti sau mastenazi sa se dezvolte pe plan profesional 
si personal, dar si intreaga societate in care traim si felul cum sunt cei din tarile din 
Uniunea Europeana ne vad ca tara si cultura. 

o Ajutati foarte multi studenti prin aceste mobilitati. Eu personal, datorita mobilitatii 
ERASMUS am inceput sa indragesc cercetarea stiintifica si astfel am aplicat si obtinut un 
doctorat in Franta, unde am si fost cu ERASMUS stagiu de practica. 

o Per total, programul Erasmus mi s-a parut bine organizat, cu suficiente posibilitati de 
plasamente si studii, plus fonduri care acopereau o mare parte din cheltuielile aferente. 

o Personalul care m-a indrumat si sprijinit a fost saritor si rabdator, le multumesc.  
Mobilitatea Erasmus a fost folositoare atat din punct de vedere profesonal, cat si personal 
si de asemenea o experienta placuta. 

o Programul Erasmus este foarte util studenților. Dpdv al meu fiecare student ar trebui sa ia 
in considerare mobilitatea Erasmus ptr ca avantajele sunt pe linia dezvoltării profesionale 
dar in egala măsura si celei personale. Erasmus a facut parte din dezv mea ca student, 
cetățean european dar si ca om. Felicitări:) 

o Personalul care se ocupa de programul de mobilitati Erasmus este foarte amabil, prompt in 
raspunsurile oferite, ofera clarificarile necesare si sunt dispusi intotdeauna sa te ajute cu 
ce ai nevoie. 

o Primirea si constiturea dosarului Erasmus in Romania de catre domnii si doamnele 
profesoare, impecabile nimic de zis !!! 

o As dori sa particip si alta data pentru program de mobilitate Erasmus pentru a-mi 
imbunatati cunostintele cu ocazia acestor intalniri. 

o Am apreciat sprijinul oferit in gasirea unui loc de studiu, a unui loc de cazare, amabilitatea 
personalului din Biroul de Relatii Internationale. 

o Transfer rapid a primei sarje de bani pentru mobilitatea Erasmus. Cumunicare si 
promptitudine in raspuns foarte buna cu coordonatorul Erasmus din Romania. 

o Cred ca ar trebui finantati mai multi studenti si ar trebui facute mai multe evenimente 
Erasmus, ar trebui sa ne promovam mai bine tara si binenteles bursele ar trebui marite cu 
cel putin 150- 200 E desi, fata de cuantumul bursei Erasmus din Anglia este mai mic decat 
restul tarilor din U.E. Totul e perfect ce ati facut si veti mai face in continuare, sunt sigur! 

o Apreciez faptul ca fiind plecata cu o mobilitate Erasmus in Franta, am avut nevoie acolo de 
niste informatii suplimentare din partea departamentului de la Univ. Tehnica "Gh. Asachi" 
Iasi, iar raspunsul la intrebarile mele a sosit foarte promt prin e-mail, astfel incat am reusit 
sa ma intorc in tara cu actele in regula. 

o Mobilitatea Erasmus la care am participat, a constituit un excelent prilej de a intalni 
profesionisti din alta tara, spre care am mers cu experienta noastra si de la care am venit 
cu multumirea ca ne situam la un nivel competitiv ridicat. 

o Cooperare foarte buna cu responsabilul Erasmus si, in general, cu toti membrii echipei. 
Promptitudine exceptionala. 

 
Evaluare 

o Evaluarea obiectiva prin argumentarea punctajului obtinut creste increderea candidatilor.  
Felicit echipa ANPCDEFP pentru profesionalism! 

o Apreciez modul obiectiv de evaluare a candidaturilor si profesionalismul angajatilor 
Agentiei. 

o Feedback de la evaluatorii aplicatiilor trimise  - comunicare prin yahoogrupuri. 
o Corectitudinea evaluarii aplicatiilor individuale  - promptitudinea raspunsurilor (prin 

email) la solicitarile individuale referitoare la orice fel de informatii. 
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Programul Grundtvig 
o Grundtvig are o echipa foarte buna! 
o In calitate de membru al unei echipe de proiect ce a implementat proiecte Grundtvig, am 

fost foarte multumit de intalnirile de informare / prezentare organizate de Agentie la 
Bucuresti.  De asemenea, am apreciat permanent deschiderea si profesionalismul 
expertilor Grundtvig in oferirea solutiilor / raspunsurilor la orice situatie / intrebare 
adresata.   Va multumim pentru colaborarea avuta ! 

o As vrea ca toate programele europene sa fie asa cum este programul Grundtvig - cu 
personal competent, amabil, foarte atent la nevoile noastre, profesionist 

o Platforma/forumul grundtvigers prin care agentia ne transmite permanent informatii, dar 
prin intermediul careia putem comunica si noi cu potentiali parteneri, putem sa diseminam 
activitatile, etc 

o Grupul grundtvigers ne ajuta sa facem schimb de bune practici! 
o Deoarece am colaborat in primul rind cu Departamentul Grundtvig, pot remarca aici 

disponibilitatea deosebita  in indrumarea activitatii noastre.   In cadul seminarelor am 
remarcat ca utile atentionarile venite de la departamentele: Financiar, Audit si Asigurarea 
Calitatii. 

 
Programul Leonardo da Vinci 

o Personalul ANPCDEFP - programul Leonardo da Vinci a fost extraordinar de suportiv pe 
durata desfasurarii intregului proiect. 

 
Profesionalism 

o Nu exagerez cand spun ca pur si simplu, mi-ati schimbat viata! Doresc cat mai multor 
semeni o astfel de experienta! Am tot respectul pentru profesionalismul de care dati 
dovada! Tineti-o tot asa, sunt sigura ca sunt doar o voce intr-o mare de alti oameni! 

o Corectitudine  profesionalism 
o Nu pot decât sa spun ca am avut contact cu profesionisti adevarati care au fost prompti in 

a-mi rezolva orice nelamurire .Sunt multumita cel putin pana in acest moment de ceea ce 
inseamna ANPCDEFP(oameni, organizare,corectitudine si profesionalism). 

o Felicitari pentru profesionalism! 
o Apreciez profesionalismul personalului ANPCDEFP, deschiderea si amabilitatea, chiar 

prietenia pe Facebook. Sper sa ramana asa cum sunt. 
o Repet. Profesionisti in tot ce ati realizat. 
o Agentia si reprezentantii au fost profesionisti, deschisi si prompti la orice cerere de sprijin 

in implementarea proiectelor din partea organizatiei. 
o Disponibilitatea  Profesionalismul 
o Angajatii Agentiei dau dovada de profesionalism prin rabdarea si claritatea cu care 

raspund la intrebarile aplicantilor, chiar daca multe au deja raspunsurile pe forum. 
o Echipa puternica, este o interfata eficienta intre Program/finantator si 

beneficiari/organizatii, institutii,persoane, grupuri de initiativa  - 
o E cea mai profesionista agentie/structura cu care am colaborat. Multumesc 
o Apreciez profesionalismul, competenta si amabilitatea tuturor persoanelor din 

ANPCDEFP cu care am venit in contact 
o Este un institutie eficienta in care lucreaza profesionisti. Va felicit! 
o Profesionalism, corectitudine, punctualitate, deschidere, spontaneitate, flexibilitate, 

creativitate 
o Am apreciat profesionalismul intregii echipe si dorinta de a sprijini si facilita accesul 

organizatiilor la aceste programe. 
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o Echipa profesionista formata din oameni foarte bine pregatiti, care isi cunosc foarte bine 
domeniul de activitate, la care poti apela oricand cu incredere, care iti ofera sprijinul de 
care ai nevoie in initierea, implementarea, evaluarea, raportarea oricarui proiect. 
Felicitari sincere!!! Sunteti modelul pe care ar trebuie sa il preia orice institutie publica 
din Romania si, in special, cele cu atributii in gestionarea fondurilor europene. 

o Profesionalism   energie  respect 
o Nu doresc sa fac comparatii cu alte programe comunitare, care se implementeaza in 

Romania, cu toate ca as fi tentata, datorita experientei dobandite prin managementul 
asigurat pentru proiecte Leonardo si pentru proiecte finantate prin Instrumente Structurale 
- POSDRU. Experienta, expertiza, profesionalismul si-au spus cuvantul la ANPCDEFP. 
Va multumim ca existati. 

o Multumesc mult tuturor celor din agenţie, care mi-au fost un sprijin real şi un îndrumator 
de nepretuit, dnd dovadă de profesionalism si competenta. 

o Apreciez modalitatea eleganta cu care abordati corectarea erorilor candidatilor atunci 
cand acestia gresesc documentele sau datele solicitate de agentie. Felicitari pentru 
profesionalism. 

o Echipa ANPCDEFP - O echipa de profesionisti! 
o Felicitari pentru profesionalism! 
o As aprecia in mod special profesionalismul si promptitudinea cu care am fost sprijinita 

atunci cand am avut intrebari, neclaritati, cand am intampinat diverse obstacole. 
o Sunt o echipa de profesionisti care au avut un aport important in buna implementare a 

proiectului. 
o ANPCDEFP este o institutie moderna si profesionista, care aplica in permanenta 

proceduri, permite o transparenta totala tuturor celor interesati in depunerea de noi 
proiecte, ajuta participantii prin organizarea de seminarii de informare si monitorizare 
bine structurate si documentate si ofera sprijin permanent pe parcursul derularii 
proiectelor. Felicitari! 

o ANPCDEFP, prin expertii sai competenti si deschisi/prietenosi, reprezinta "sursa noastra 
de energie" in implementarea proiectelor, sprijinindu-ne de fiecare data in gasirea 
solutiilor viabile/pertinente pentru rezolvarea problemelor noastre.  MULTUMIM! 

o Profesionalism si amabilitate 
o Multumiri echipei ANPCDEFP pentru profesionalism și deschidere! 
o Felicitari tuturor colaboratorilor din cadrul ANPCDEFP pentru sprijin, 

amabilitate ,profesionalism,deshidere,promptitudine, pentru tot ce au facut ca actiunile 
noastre sa aiba coerenta si utilitate.   Multumesc pentru tot si inca o data felicitari celor 
din ANPCDEFP.   Sanatate, succes in actitate si in tot ce intreprindeti.   Toate cele bune ! 

o Am apreciat stilul european al lucratorilor agentie, adica profesionalismul si eficienta. 
Totul - pe un ton calm si incurajator. 

o Felicitari pentru organizare, promptitudine, profesionalism! Organizarea de seminarii de 
informare si sprijin mai des. 

o Profesionalism la standarde inalte. 
o Multumiri pentru profesionalism, disponibilitate si sprijin 
o Profesionalismul expertilor ANPCDEFP - informare corecta, competenta si   - 

transparenta in derularea activitatilor;  - celeritatea raspunsurilor;  - consiliere eficienta;  
- diversitatea metodelor si instrumentelor de informare, pentru diferite etape ale 
proiectelor - elaborare propunere, contractare, implementare , diseminare, evaluare. 

o Apreciez profesionalismul doamnelor de AN cu care am colaborat si promptitudinea cu 
care au raspuns intrebarilor mele. 

o Profesionalism, implicare, deschidere, competenta. 
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o Va multumesc pentru tot ajutorul prompt acordat cu bunavointa. Apreciez profesionalismul 
celor de la ANPCDEFP. 

o Agentia Nationala a dat dovada intotdeauna de profesionalism si am apreciat intotdeauna 
acest aspect. Este ceea ce m-a determinat sa merg mai departe si sa continui colaborarea 
pe diverse programe.  Va multumesc. 

o Profesionalism, amabilitate, consecventa si adaptare, 
o Oameni dechisi , profesionist, entuziasti in tot ce fac. Felicitari ! 
o Agentia Nationala are o echipa sudata, profesionista si entuziasta.  Toate solicitarile 

beneficiarilor sunt rezolvate in timpul cel mai scurt.  Comunicarea cu AN este permanenta. 
o Apreciez in mod deosebit profesionalismul si deschiderea (inclusiv competentele de 

comunicare) ale reprezentantilor ANPCDEFP din departamentele Vizite de studiu, 
Mobilitati de formare individuala Comenius si Mobilitati de formare individuala 
Grundtvig. Datorita acestora, gestionarea grantului primit si experientele pe care le-am 
avut au fost la nivelul asteptarilor mele si chiar peste asteptari.   Consider ca toate cele 
trei programe SUNT SINGURELE SUPORTURI MOTIVATIONALE ALE CADRELOR 
DIDACTICE DIN SISTEMUL NOSTRU DE EDUCATIE si SINGURA SANSA A 
EDUCATIEI ROMANESTI DE A RAMANE CONECTATA LA EDUCATIA TARILOR 
EUROPENE.  Multumiri si toata aprecierea! 

o Personalul calificat si deosebit de amabil mi-a dat oportunitatea de a descoperi multe 
informatii utile pentru derularea cu succes a proiectelor in care m-am implicat.  Apreciez 
in mod deosebit munca si efortul specialistilor din cadrul Agentiei si rabdarea de a ne 
consilia. 

o Felicitari pentru profesionalism si pentru promptitudinea in raspunsurile prin email! 
o Apreciez profesionalismul personalului agentiei, disponibilitatea pentru a oferi explicatii 

clare si corecte, de fiecare data. Multumim! 
o Personal competent si disponibil, amabil si foarte profesionist. Felicitari! 
o Apreciez foarte mult profesionalismul de care personalul da dovada, precum si 

promptitudinea, amabilitatea si claritatea in oferirea de informatii. Multumim! 
 
Promovare, informare 

o Seminarii de informare   diseminarea rezultatelor  exemple de buna practica  compendium. 
o Informatii exacte, link-uri directe catre documentele necesare. 
o Informarea generala satisfacatoare. 
o Informarea noutatilor prin e-mail. 
o Sunt impresionat de calitatea materialelor tiparite de agentie, de organizarea si 

functionalitatea website-ului si de seriozitatea si eficienta personalului. 
o Accesibilitate, informatii diversificate. 
o Multumim pentru lamuririle aduse in cadrul reuniunilor de informare. 
o Formulare, informare, explicatii, promtitudine, amicitie (empatie). 

 
Promptitudine 

o Apreciez promtitudinea cu care am primit raspunsul privitor la resingerea candidaturii. 
o Apreciez ca excelenta atitudinea dumneavoastra, promptitudinea (e-mail, tel), politetea si 

profesionalismul.  Felicitari!  Ma bucur ca mai exista astfel de servicii la noi! 
o Multumesc foarte mult pt oportunitatea in sine  au existat foarte multe burse pt generatia 

mea. 
o Promptitudinea in colaborare atat via e-mail cat si telefonic. 
o Promptitudine în a da lămuriri la întrebările adresate pe e-mail. 
o Amabilitate si promptitudine, informatii corecte si in timp util. 
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o Apreciez promptitudinea cu care ANPCDEFP mi-a oferit informatii si consiliere atunci 
cand am avut nevoie; as dori ca pe viitor, sa nu renunte la "Ziua portilor deschise" 
deoarece este o activitate utila tuturor celor care doresc sa se implice in proiecte, 
parteneriate europene sau sa aplice pentru o mobilitate individuala. 

o Pot caracteriza colaborarea cu ANPCDEFP ca fiind extrem de eficienta: raspunsurile la 
orice solicitare au fost prompte, oportune si corecte. De aceea consider ca participarea la 
proiectele europene a constituit cea mai valoroasa si utila modalitate de dezvoltare in plan 
profesional la care au cadrele didactice din scoala noastra au avut sansa sa participe. 

o Au fost organizate conferinte si seminarii pentru beneficiari si alte persoane interesate 
unde unde ni s-au oferit raspunsuri legate de implementarea corecta a proiectelor.    
Reprezentantii agentiei au raspuns promt la intrebarile adresate telefonic sau prin e-mail.    
Fondurile alocate au ajuns la noi in timp util. 

o Persoanele care lucreaza acolo sunt 100% implicate in ceea ce fac. Am primit cu 
promptitudine informatiile dorite, ori de cate ori le-am solicitat. Au dat tot timpul dovada 
de profesionalism. Aveti o echipa foarte buna. Felicitari pentru alegerea echipei care 
alcatuieste un capital uman valoros. 

o Promptitudinea este un atu. Si seriozitatea de asemenea. 
o Promptitudine in rezolvarea dificultatilor intampinate. Politete si profesionalism  Atentie 

acordata indrumarii si consilierii beneficiarilor. 
o Multumesc intregii echipe pentru promptitudine, seriozitate, amabilitate si explicatii clare 

avand in vedere  faptul ca am fost pentru prima data intr-un astfel de program. Va doresc 
mult succes si mie, participari si la alte programe. Va multumesc. 

o Foarte buna organizare . Promptitudine  Claritate si concizie. 
o Promptitudine, echidistanta, profesionalism. Multumim pentru oportunitate! 
o Banii se primesc in timp util. Personalul raspunde prompt tuturor intrebarilor. 
o Promtitudine. 
o Foarte promti, foarte amabili, o abordare respectuasa si chiar prietenoasa. Apreciez 

comunicarea pe grupul de discutii, informarea reciproca. 
o Grija pentru informarea atat a beneficiarilor selectati cat si a celor potentiali privind 

aspecte ce tin de programul LLP.  2. Promptitudinea in raspunsul la solicitari.  3. 
Managementul rapid si eficient al aspectelor financiare. 

o Finantarile sunt foarte prompte! Raspunsurile la fel! 
o Am apreciat mult promptitudinea cu care am primit raspunsuri chiar si atunci cand am pus 

intrebari incomode si am apreciat deasemenea faptul ca personalul Agentiei a utilizat un 
limbaj non-formal in discutiile directe!!! 

o Promptitudine  atitudine  corectitudine. 
o Promptitudine, traineri bine pregatiti, foarte activi! 
o Multumim pentru rabdare, pentru promptitudinea si claritatea raspunsurilor oferite si in 

general, pentru tot sprijinul pe care l-am primit din partea d-voastra. 
o Apreciez promptitudinea răspunderii la solicitările mele, fapt ce denotă faptul că se 

urmăreşte în primul rând  intenţia de a ajuta participanţii la proiecte, nu de a-i penaliza, 
spre deosebire de alte Agenţii ce derulează fonduri europene. 

o Totul a fost OK. Promptitudine, profesionalism. 
o Promtitudinea in colaborare cu respectarea termenelor. Facilizarea activitatii de gestiune 

a proiectului datorita platformei Mobility. 
o Promptitudinea si capacitatea de organizare in conditiile unui numar foarte mare de 

candidaturi sunt de admirat. 
o Raspunsuri promte si la obiect. 
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o Apreciem, in mod deosebit, promptitudinea si competenta consielierii primite pe durata 
proiectului, precum si tot sprijinul acordat de intreg personalul ANPCDEFP cu care am 
colaborat. 

o Promptitudine,  deschidere. 
o Pe parcursul derularii proiectului ANPCDEFP ne-a creat sentimentul de confort prin felul 

in care a venit in intampinarea nevoilor noastre, prin solicitudine, prin calitatea 
informatiilor si prin promptitudine. Am considerat aceasta atitudine un model. 

o Seriozitate, amabilitate, promptitudine!!! 
o Promptitudinea răspunsurilor la mailuri, forumul, grupurile de discuţii, publicaţiile de 

informare. 
o Felicitari pentru corectitudine si promtitudine! 
o Personalul agentiei este cel mai propt in raspunsuri si fara eschive. Va multumim. 
o Promptitudine  eficienta  amabilitate.  Vă multumesc! 
o Seriozitate, promptitudine. 
o Promptitudine in raspunsuri - acest lucru imi place cel mai mult intrucat de obicei va 

contactez cu intrebari urgente. 
o Promptitude destul de buna. Formatorii care au tinut cursurile la care am participat si-au 

facut treaba foarte bine!!! Am ramas impresionata placut... 
o Promptitudinea in oferirea unui raspuns la eventualele nelamuriri si intrebari adresate, in 

oricare etapa a proiectului. 
 
Reuniuni, evenimente 

o Reuniunile de Informare din Judete, respectiv din Bucuresti. 
o Cursurile de formare pe diferite actiuni. Eu am participat la cele in context TiA si au fost 

utile.  Faptul ca avem persoane suport pentru fiecare tip de proiect care ne pot ghida cand 
intampinam dificultati.  Multitudinea de proiecte cu care putem aplica. 

o Utilitatea seminariilor de informare. 
o Mi-au placut sesiunile de informare la care am participat si la care am primit toate 

raspunsurile necesare unei bune derulari a proiectului.  2. Colegii din cadrul aceluiasi 
program au fost cooperanti si ne-au ajutat prin raspunsuri electronice, atunci cand am 
intampinat greutati. 

o Evenimente atractive, seminarii interactive, invitati selectati in functie de tipologia 
instititutionala.  profesionalism al expertilor AN. 

o Am apreciat mereu modul de organizare, rigoarea cu care se lucreaza, claritatea 
eventualelor explicatii, solicitudinea si sprijinul acordat cu profesionalism desavarsit.  De 
asemenea, felicitari pentru calitatea organizarii-desfasurarii unor evenimente (de 
valorizare, de diseminare, de informare-formare etc) ...altfel!   Daca s-ar putea clona 
echipa directoriala, precum si restul membrilor echipei, i-am lua in institutiile noastre! 

o Intrunirile periodice organizate de Agentie sunt foarte utile. 
o Seminarii pentru participantii la proiecte. 

 
Site-ul ANPCDEFP 

o Site-ul Agentiei este foarte bine structurat, oferind informatii complete privind programele 
derulate. Personalul Agentiei a raspuns de fiecare data prompt la fiecare intrebare sau 
problema aparuta. 

 
Sprijin acordat beneficiarilor 

o Agentia a sprijinit toti beneficiarii si potentialii beneficiari oferind informatiile necesare 
accesarii si implementarii programelor specifice. 
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o Am fost extrem de multumit de modul in care am fost tratat si sprijiit pe parcursul 
colaborarii. 

o Raspunsuri  la toate solicitarile adresate agentiei  - suport tehnic atunci cand a fost cazul  
- impartialitatea evaluatorilor. 

o Incurajarea si sprijinirea cadrelor didactice pentru actiuni de formare continua. 
o Totul a fost ok .Multumesc pt informatiile transmise si pt sprijinul acordat de catre 

membrii ANPCDEFP Iin realizarea tuturor actiunilor mobilitatii obtinute. 
o Consiliere si indrumare realizate de personal competent care a acoperit toate ariile de 

interes referitoare la proiect. 
o Va felicit pentru tot sprijinul si sustinerea dumneavoastra, va urez spor in activitati. 
o Am fost placut impresionata de solicitudinea si sprijinul acordat pe parcursul intregului 

proces .Sunteti una dintre putinele institutii romanesti ce functioneaza la standarde 
occidentale .Va multumesc !!! 

o Multumiri personalului agentiei pentru sprijin si indrumare. 
o A fost o experienta placuta, utila tuturor participantilor, care prin natura activitatilor a 

integrat elevii si profesorii in marea familie europeana.  Multumim ANPCDEFP pentru 
sustinere si colaborare. 

o Am apreciat sprijinul neconditionat si discret in a intocmi dosarul de decont la parametri 
de calitate corespunzatori. 

o Intalnirile cu reprezentantiiagentiei sunt foarte utile. Multumiri pentru sprijinul acordat! 
o Pentru rubrica ASA DA trebuie mentionat sprijinul permanent al echipei: informari 

permanente, raspunsuri prompte, solutii la diverse probleme aparute pe parcursul 
derularii programului. 

o Am apreciat foarte mult orientarea oferita de responsabilii actiunilor, fie si doar la telefon, 
spre a ne sprijini in solutionarea unor probleme in diferite proiecte implementate. 

o Flexibilitate în gasirea solutiilor pentru rezolvarea problemelor financiare (documentele 
pentru decontarea costurilor de transport). 

o Multumesc pentru ajutor, promptitudine si corectitudine! 
o Multe multumiri pentru sprijinul acordat. 
o Solicitudine la problemele ridicate in timpul derularii proiectului.  -colaborarea foarte 

buna referitor la aspectele financiare.  -deblocarea rapida a sumelor de bani. 
o Doar multumesc pentru sprijinul acordat ori de cate ori l-am solicitat, pentru 

profesionalismul cu care se munceste la agentie. 
o Multumesc pentru tot sprijinul acordat pe parcursul derulării programului. 
o Multumim mult pentru sprijin si explicatii! 
o Fata de alte agentii, ANPCDEFP da un raspuns cat se poate de promt, uneori propune si 

solutii cand beneficiarul nu mai stie ce sa faca - un mare suport pentru beneficiari mai ales 
datorita deschiderii catre acestia incepand de la aplicarea proiectelor (fisele de evaluare) 
pana la finalizare, incluzand totodata comentariile evaluatorilor (de la selectie) ceea ce nu 
in multe tari se intampla, sprijin pe durata intregului proiect. 

o Multumesc pentru tot sprijinul acordat. 
o Va multumesc foarte mult pentru sprijinul acordat. A fost un mare ajutor pentru mine. 
o Multumim pentru sprijinul profesionist acordat pentru buna implementare a proiectelor si 

va dorim mult succes cu noul program! 
o Am fost sprijiniti si intelesi atunci cand am avut probleme si mai ales am fost intelesi 

atunci cand am avut de schimbat ceva privind mobilitatile elevilor si am avut o motivatie 
pertinenta.    Multumim personalului AN pentru tot. 

o Echipa eficienta si flexibila, gata oricand sa sprijine toti beneficiarii de proiecte cu 
informatii si lamuriri.De-ar fi asa si la alte programe cu finantare europeana... 
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o Sprijinul doamnelor de la Agenție, de câte ori am avut nevoie, indiferent daca a fost 
responsabila pentru județul nostru, ori celelalte responsabile. Felicitări pentru 
profesionalismul Dumnealor! 

o Va multumim pentru tot sprijinul acordat si pentru toata disponibilitatea! 
o Am primit sprijin si indrumare permanent din partea personalului agentiei. 
o Multumesc pentru sprijinul acordat. Felicitari pentru seriozitatea, profesionalismul de 

care dati dovada. 
o Am fost multumita de consilierea oferita de ANPCDEFP in implementarea unui proiect 

GRUPART ! 
 
Programul Tineret în acțiune 

o Apreciez in mod deosebit profesionismul celor care se ocupa de coordonarea proiectului 
TiA si gradul mare de corectitudine in acordarea granturilor. Mi s-au oferit mie si celor cu 
care lucrez, posibilitatea de a accede la cursuri de formare si la realizarea unor proiecte 
pe care altfel nu am fi putut sa le intreprindem. Lucrez indeosebi cu tineri din mediul rural 
din Arges si TiA este unul din putinele programe de care acestia au putut beneficia.  Spun 
asta, privind reversul medaliei cand vine vorba de proiecte europene la noi, care se iau in 
majoritate pe criterii politice si de fondurile carora termina a profita putini si in mod 
nejustificat ca sa nu spun necinstit.Nu am simtit ca asta se aplica in cazul TiA si Ii felicit pe 
toti cei care lucreaza in cadrul acestui departament pentru profesionalismul lor si dorinta 
de a face ceva util! 

o Consider ca se poate face lucruri uimitoare sub egida TIA si cu ajutorul ANPCDEFP.  
Este o oportunitate importanta in viata tineriilor si are efecte de durata. Cred ca toti tinerii 
din tara noastra ar trebui sa aiba sansa sa fie implicati intr-un fel sau altul in asa ceva. 

o Promtitudinea cu care se raspunde intrebarilor beneficiarilor  Atitudinea proactiva, 
toleranta, profesionista fata de beneficiari  Programul de formare prin Reteaua Nationala 
a Formatorilor Tineret in Actiune  Initiativa de promovare a oportunitatilor specifice 
programului Tineret in Actiune in cadrul evenimentelor publice (Saptamana Europeana a 
Tineretului, Saptamana Nationala a Voluntariatului, Ziua Educatiei Nonformale etc.)  
Felicitari echipei TIA din cadrul ANPCDEFP! 

o Caracterul nonformal al activitatilor initiate si implementate de AN  Participarea 
constanta si sprijinirea activitatilor legate de voluntariat, cetatenie europeana, spirit civic.  
As remarca buna colaborare cu responsabilul pentru Actiunile 3.1b si 4.3 – Proiecte de 
formare si retele din cadrul programului Tineret in actiune. 

o Raspunsurile clare si concise a celor care se ocup de Actiunea 31a. 
o Persoalul cu care am tinut legatura a fost promt si deschis. Am simtit sprijiul echipei care 

s-a ocupat de Actiunea 1.2 Initiative ale Tinerilor pe tot parcursul colaborarii. 
o Felicitam echipa Tineret in Actiune din cadrul ANPCDEFP, deoarece sunt bine cunoscuti 

si la nivel international pentru calitatea proiectelor existente in Romania. Pe plan 
international echipa TiA din Romania este recunoscuta ca fiind una din cele mai eficiente 
si cu un nivel de expertiza ridicat. 

o Echipa tanara, dinamica, flexibila si amabila. Ori de cate ori am avut nelamuriri am fost 
ajutati. Responsabilii Tineret in Actiune merita felicitati si respectati pentru munca 
depusa! 

o Echipa este extraordinara! Am avut o experienta pozitiva prin implementarea unui proiect 
finantat prin programul Tineret in Actiune, Actiunea 1.2. Initiative ale tinerilor.  Acum am 
ocazia sa va multumesc pentru ca ati avut incredere in noi. Ne-ati ajutat ca tinerii din 
Asociatia noastra sa traiasca ceva inedit, sa se implice si sa creada in actiunile lor.  Cred 
in corectitudinea si profesionismul vostru. Sunteti o echipa de tineri deosebiti si lucrul 
acesta ma bucura nespus deoarece cred in voi si deci cred si in viitorul acestei tari.  Mi-as 
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dori ca in toate programele de finantare pe care doresc sa le accesez sa intalnesc Oameni 
asemenea voua.  Va felicit si va doresc succes nenumarat in continuare !  Dar, va si 
Multumesc din toata inima pentru tot ce ati facut pentru noi!  

o Caravana SEV  saptamana voluntariatului  mesajele echipei pe grup. 
o Pentru toate training-urile Tineret in actiune la care am participat, atat pentru calitatea 

continutului, cat si pentru formatorii implicati.  DA - pentru comunicarea eficienta, pentru 
promtitudinea si deschiderea responsabililor de actiune. 

o Formatorii din reteaua TIA sunt foarte profesionisti.. 
 
Transparență 

o In perioada 2007-2013 a fost mai multa transparenta. 
o Apreciez transparenta de care da dovada agentia. 
o Transparenta cu care se lucreaza. 
o Printre aspectele pozitive putem enumera urmatoarele:  - sistem onest si transparent   - 

proceduri si evenimente de informare eficiente   - fondurile sunt virate in mod prompt. 
o Transparenta. 
o Am apreciat transparenta in procesul de selectie si feedback-ul primit cand candidatura nu 

a fost aprobata. 
o Sistemul e transparent. Cursurile de formare sunt foarte utile. Sustinerea grupurilor 

informale. 
o Atmosfera de lucru transparenta si comunicare rapida - Rapiditatea semnarii contractului 

si virarea avansului in cont - Formarea privind aspectele educative si financiare ale 
proiectului. 

o Transparenta in evaluarea dosarelor de candidatura incurajarea permanenta   
promptitudine in primirea raspunsurilor la intrebari. 

o Transparenta! 
 
Alte aspecte 

o Fondul alocat pentru Universitatea de Medicina si Farmacie Targu Mures a fost de doar 
300 euro pe luna,pentru Franta ar fi fost suficient in optiunea mea 500 euro,eu am avut 
noroc ca m-au sprijinit parintii. 

o Mi-as dosri sa se imbunatateasca criteriile de acordare, adica sa nu te descalifice faptul, 
daca ai mai participat ca beneficiar al unui proiect. 

o In ceea ce priveste experienta personala dobandita in urma unui astfel de proiect este 
enorma si din acest punct de vedere: Jos palaria! 

o Este o institutie deschisa unde intotdeauna gasesti un raspuns I un sfat! 
o Ma bucur ca am avut posibilitatea sa particip la stagiul de formare  si doresc  sa mai 

particip. 
o Multumim pentru sprijinul acordat. 
o Apreciez acest tip de proiecte si cu placere as mai participa si la altele , de alt gen. 
o Multumesc foarte  mult  si mult succes  cu  programul  Erasmus  plus. 
o Mulțumesc Agenției pentru oportunitățile oferite.  
o Este un lucru demn de apreciat ca atunci cand iti este respinsa aplicatia, ti se ofera un feed 

back cu punctele slabe, avand astfel posibilitatea de a te perfectiona pentru urmatoarea 
runda. 

o Ma bucur ca am avut sansa sa imi dezvolt capacitatea de comunicare intr-o limba straina, 
intr-un mediu absolut nou, care este mult mai presus de Romania si mai ales de 
invatamanul din Romania.   Este o oportunitate unica de a ajuta studentii, cadrele 
didactice si alti participanti, pentru a descoperi adevarata valoare a unui om, bucuria de a 
studia si chiar de a te distra in acelasi timp.   Cu toate ca m-am confruntat cu mici 
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probleme, am invatat sa trec peste ele si chiar imi doresc sa mai pot aplica la un nou 
program! 

o Satisfactia ar fi extraordinara daca as reusi sa particip si eu la acele seminarii sau cursuri 
organizate de ANPCDEFP, despre am aflat in urma acestui chestionar.    Va multumesc! 

o Va multumesc ca mi-ati oferit aceasta oportunitate! 
o Multumesc! 
o A fost o experienta per ansamblu pozitiva atat din pdv profesional si personal 
o Apreciez in mod deosebit activitatea ANPCDEFP! 
o Va multumim pentru oportunitatea de a ne pregati profesional in permanenta. 
o Multumim pentru sprijinul acordat! 
o Sustin continuarea LLP pentru adultii care invata romani/ europeni (in special a celor 18-

25 cu scopul cresterii sanselor de angajare si a celor 50+ cu scopul evitarii excluziunii 
sociale). 

o Exista o preocupare pentru cadrele didactice si activitatea lor. 
o Eu vă mulțumesc pentru ceea ce ați făcut pentru mine! Succes ! 
o Impecabil totul. 
o Toate lucrurile pe care le-am invatat in cadrul programului la care am participat m-au 

ajutat foarte mult sa imi imbunatatesc activitatea de predare la clasa, reusind astfel sa ma 
intorc la catedra cu foarte multe metode noi si diverse de predare. A fost un real castig 
atat pe plan profesional cat si pe plan personal, mai ales atata timp cat reprezentam niste 
modele pentru elevii nostri. 

o DA pentru oportunitatile oferite!  DA pentru posibilitatea acordata cadrelor didactice de a 
participa si la activitati din cadrul programului TIA! DA pentru satisfactia elevilor 
implicati in activitatile de diseminare / follow-up  DA! DA! DA! 

o Cursurile de formare/ informare s-ar putea directiona mai des in zona de sud est.Exista 
doritori si potential. Ca urmare va asteptam mai des si cu toata gama de formari in zona 
Galati-Braila. 

o Programele LLP să continue în forma actuală !!!!!! 
o Contactul cu Agentia a fost, pentru mine, o gura de oxigen, pentru ca mi-a aratat ca si in 

Romania se pot face lucrurile profesionist, riguros, principial. Mi-as dori ca acest model 
de comportament sa se extinda. 

o Nu am nici un comentariu deoarece totul a fost si a decurs foarte bine. 
o Aprecieri total pozitive in ce priveste mobilitatile individuale: informatii corecte, 

transparenta si obiectivitate in evaluare, finantate prompta si suficienta 
o De apreciat sugestiile responsabililor AN. 
o Indrumari foarte clare in ceea ce priveste completarea documentelor. Gama larga de 

cursuri puse la dispozitie. 
o FELICITARI ,pentru munca depusa! 
o Sa se largeasca la nivelul Comisiei Europene finantarea pentru aceste programe care sunt 

inca la un nivel de jos in comparatie cu alte programe. 
o Vreau să mulțumesc din nou  ANPCDEFP pentru că mi-a dat ocazia să particip la două 

cursuri deosebite (în 2010 si în 2013), cursuri de la care am învățat câteva lucruri pe care 
pot să le aplic la clasa si am cunoscut oameni de calitate. 

o Felicitarisi multumiri  pentru tot ceea ce faceti! 
o Felicitari, sprijiniti pe mai departe invatamantul romanesc pentru o mai buna integrare in 

sistemul european. 
o Continuati tot asa ca este bine. 
o Am beneficiat de 3 mobilitati individuale. Am intampinat mari dificultati in ceea ce 

priveste faptul ca a trebuit sa-mi gasesc inlocuitori pentru orele pe care le aveam pe 
perioada celor 2 saptamani cat am fost plecata la curs. Pe aceasta perioada nu am fost 
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platita deoarece colegii mei m-au inlocuit, cum este normal, ei au fost platiti. Se poate 
rezolva aceasta problema, tinand cont ca atat scoala cat si eu beneficiem de avantajele 
acestor cursuri. 

o Finanțarea a fost relativ suficientă și elaborarea documentelor în timp corect deoarece, 
nici până acum nu am primit certificatul având în vedere faptul că, am obținut bursa în 
anul 2011. 

o Mi-au fost recunoscute stagiile si mi-au fost echivalate toate creditele. 
o Felicitari  pentru intreg personalul Agentiei! 
o Programul LLP a fost deosebit de util pentru formarea mea profesionala si voi continua sa 

aplic pentru noi proiecte corespunzator nevoilor mele de formare si ale institutiei din care 
fac parte. 

o Posibilitatea de a cunoaste colegi care au participat la implemmentarea altor proiecte, 
oferita de sesiunile de instruire organizate la sediul ANPCDEFP, a fost o sursa de 
inspiratie extrem de valoroasa, modul in care aceste activitati au fost organizate si 
conduse de staff-ul institutiei a fost extrem de prietenos eliminand de la bun inceput orice 
bariera de comunicare intre participanti.  Sunt extrem de recunoscator pentru toate 
acestea atat in nume personal cat si in numele organizatiei din care fac parte si cred ca 
sunt si in asentimentul partenerilor din proiectul aflat in derulare. Doar astfel, am putut sa 
ne bucuram de o recunoastere din partea partenerilor cu experienta. Deci, multumirile 
noastre cele mai sincere se adreseaza profesionistilor de mare valoare ai ANPCDEFP. 

o Felicitari pentru toata echipa de la ANPCDEFP ! Este o echipa de nota 10, echipa cu care 
am colaborat foarte frumos in toate proiectele derulate, echipa de profesionisti care a 
raspuns la toate intrebarile, care ne-a sprijinit in toate situatiile ! FELICITARI ! 

o Multumesc. 
o Accesul la oportunitatile de formare este acordat tuturor profesorilor, indiferent de 

specialitate. 
o Toate implicarile in proiectele dvs mi-au imbogatit viata profesionala si personala. 

Multumesc pentru sansela acordate. 
o Continuati cu proiecte de acest gen !! Va multumesc. 
o Va multumesc pentru oportunitate! 
o Felicitari pentru toata activitatea!!! Sunteti un real sprijin pentru cei care au 

nevoie!!!Succes!!!! 
o Inclusiv acest chestionar este benefic. multumiri pentru oportunitatea de a da feedback. 
o Nu am auzit de aceasta institutie. Am participat cu bursa ERASMUS de plasament 

(practica) si totul a fost derulat prin Biroul de relatii internationale al UPT si totul a 
decurs perfect. 

o Sunt foarte multe aspecte pozitive privind colaborarea cu ANPCDEFP. 
o In mobilitatile de studiu in strainante Romania a avut cel mai mare numar de participanti  

- suportul adus de personalul responsabil este dat de universitate (in cazul Erasmus)  - de 
cele mai multe ori colaborarile Erasmus (si altele) asigura inceputul unei colaborari pe 
termen lung in alte proiecte, dezvoltarea de proiecte educationale si profesionale pe plan 
international. 

o Ofera oportunitati deosebite de dezvoltare personala si a carierei. 
o Mobilitatea ajuta extraordinar de mult la formarea profesionala si dezvoltarea personala. 

Felicitari! 
o Consider ca noua varianta ERASMUS + nu poate fi aplicabila la noi si nu ar face decat sa 

diminueze participarea la cursurile de mobilitati individuale.Mobilitatile individuale ar 
trebui lasate individuale, nu gestionate de institutie.Daca tot muncim suplimentar sa fie 
inbeneficiul  nostru! 

o Bravo...continuati! 
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o Sunt bucuroasa ca exista o astfel de organizatie, insa din pacate nu toate proiecte sunt 
auzite de publicul larg, astfel as sugera o mai mare promovare a progamelor (exempul 
Erasmus) deoarece este o oportunitate nemaipomenita pentru studenti in general de as 
largi orizonturile fie pe cale profesionala sau personala. 

o Multe laude si recunostinta pt site-ul universitatii gazda, nu stiu ce m-as fi facut fara el. 
o As dori sa aflu mai multe despre toate posibilitatile. 
o Felictari pentru interesul pe care il aveti pentru a va imbunatati programul prin aceste 

chestionare si pentru program in sine! 
o Ar fi nevoie de o promovare mai mare in randul studentilor. 
o Colaborarea a fost extrem de benefica deoarece am avut ocazia sa am acces si la alte 

forme si modalitati de predare, specifice altor sisteme de invatamant. 
o Mult succes in continuare! 
o Sunt încântată de programul EEA Grants România - Norvegia/Islanda/Liechtenstein, 

pentru că țările nordice au un sistem de învățământ cu totul diferit de al nostru. Am aplicat 
pentru această bursă, și dacă aș obține-o, ar fi o experiență inedită pentru mine. 

o Nu am simţit,în niciun fel, imixtiunea politicului în activitatea ANPCDEFP.Asta ar mai 
lipsi! 

o Apreciez sincer toate initiativele si programele pe care ANPCDEFP le gestioneaza, sper 
ca activitatile dvs sa se dezvolte progresiv si, in ceea ce ma priveste, sa mai beneficiez de 
aceste facilitati. 

o Șansa de a participa la un program cu un concept și o ideologie extrem de frumoasă, care 
cuprinde caracteristici precum: dezvoltare personală, provocarea de a te descurca singur, 
multiculturalismul (schimbul intercultural), exersarea limbii engleze/franceze/etc. și 
învățarea unei limbi noi (cea a țării gazdă), crearea de legături, formarea unor prietenii 
trainice, călătorii și multe altele care ar ocupa paginile unui roman. 

o Este o oportunitate semnificativ de importanta pentru tineri de a face pasul peste granite 
prin intermediul scolii, este motivant si captivant. 

o Sa o tineti tot asa! (cu atmosfera familiala in desfasurarea actiunilor putem pune umar la 
umar sa urcam cat mai sus ERASMUS-ul);  - Sa faceti intrunirile de la Bucuresti mai lungi 
de o zi tot intr-un hotel de langa gara (asa ajutati "provinvcia" sa suporte un pic mai usor 
orele de calatorie cu trebul). 

o Vă mulțumesc pentru oportunitățile pe care ni le ofeiți! Prin proiectele internaționale am 
avut acces la sisteme de educație din Europa, ne-am îmbunătățit abilitățile de comunicare 
care ne-au sporit încrederea în propria persoană. Am avut șansa îmbogățirii culturii 
generale și de specialitate prin participarea la lecții și activități variate.Îmi doresc să 
participe cît mai mulți profesori la acest mod de perfecționare a activității. 

o Daca ar fi mai multe suflete ca ale voastre altfel ar sta lucrurile! 
o Echipa minunata , asa cum mi-as dori sa fie in orice organizatie ! Va multumim! 
o Consider participarea in acest programe esentiala in etapa de devoltare personala si 

profesionala a fiecarei persoane. 
o Propun aprobarea a cat mai multe proiecte cu finantare. 
o Nu exista nici o obiectie, totul a decurs pe baza de respect si intelegere reciproca! 
o Am fost multumita de faptul ca am primit un feed-back dupa trimiterea raportului final. 

Cred ca acesta este un aspect important pentru ca participantul sa stie unde a procedat 
corect si ce s-ar fi putut eventual imbunatati. 

o Relatia cu reprezentantul agentiei, a fost o adevarata scoala. 
o Multumesc pentru oportunitatea extraordinara a mai multor cursuri de formare in 

strainatate. Aceste cursuri au contribuit la formarea mea profesionala si personala.   
o Multumesc. 
o Oferiti oportunitati de a ne face cunoscuti in Europa si in lume. 
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o Nu mi se pare corect ca atunci cand esti autorul exclusiv al unei aplicatii, dupa evaluarea 
realizata in Romania, toti partenerii sa fie aprobati iar tu, coordonatorul roman, NU! 

o Doresc ca aceste programe sa fie in continuare finantate deoarece sunt de un real folos 
atat profesorilor cat si elevilor.  Va multumesc! 

o Este o oportunitate unica de a pune in contact civilizatii, oameni, institutii. Multumim! 
o Sunteti europeni. 
o Workgroup online-idee foarte buna si eficienta. Va multumim. 
o FELICITARI si continuarea cu mult succes a acivitatilor si pe mai departe. 
o Experienţele pe care le-am trăit în mobilităţile la care am participat prin proiectele 

ANPCDEFP au fost incredibile, au meritat tot efortul în elaborarea aplicaţiilor. Felicitări 
angajaţilor şi colaboratorilor ANPCDEFP!!! 

o Nu am decat cuvinte de lauda pt Agentie si mult succes pe mai departe. 
o Promovarea voluntariatului si a educatiei nonformale este unul dintre principalele puncte 

forte ale ANPCDEFP. 
o Multumiri... 
o Nu am comentarii. Activitatea acestora este ireprosabila. 
o M-a impresionat respectul pentru rigorile cu care impuneti regulamentele/ghidurile. 

Felicitari! 
o Superlativ...! 
o Sa continuam colaborarea si informarea mai mult decat pana acum. 
o Super! Daca 
o Multumesc ANPCDEFP! 
o Initiative foarte bune de prezentare si diseminare a programelor ANPCDEFP, inclusiv 

forum de discutii. 
o Multumim! 
o Felicitari pentru semnarea rapida a contractelor si virarea banilor pt proiecte  la 

telefoanele Agentiei raspund OAMENI si nu ROBOTI... 
o Multumim pentru oportunitatea de dezvoltare profesionala si personala oferita de aceste 

programe ! 
o Va multumim pentru tot! 
o Apreciez deschiderea pentru colaborarea cu invatamantul prescolar, noi oportunitati 

pentru a accesa finantare si in acest segment. 
o Colaborarea este extraordinara: rapida si eficienta. Informatiile generale sunt la 

indemana oricand si arhiva ne ajuta mereu.     Site-ul agentiei este bine organizat.    Va 
multumesc pentru aceasta oportunitate ce ne-o oferiti: cunoasterea! 

o Totul decurge normel , cu multa , multa munca.... 
o Sa nu stricam ce merge bine. 
o Posibilitatea oferita cadrelor didactice si elevilor de a intra in contact cu alte culturi si 

civilizatii, de a /si dezvolta capacitatile de comunicare, orizontul cultural si stiintific. 
o Oportunitate imensa de informare si formare profesionala.  Multumim. 
o Dorim informatii despre noul program  "Erasmus for all", daca se poate in timp util pentru 

a putea aplica pentru noi proiecte la noul apel.   Multumim! 
o Apreciez răbdarea şi înţelegerea de care dă dovadă personalul ANPCDEFP(sau, cel putin, 

al responsabililor cu care am venit eu in contact). Multumesc! Sanatate, rabdare si putere 
de munca doresc tuturor! 

o Va rog mult sa ne informati cu privire la modalitatile prin care vom putea colabora pe 
viitor din 2014, cand se va schimba aceasta forma de colaborare intr-o maniera noua. 

o Consider eficienta si corecta activitatea derulata  in cadrul ANPCDEFP. 
o Va multumim pentru ca existati.  Va recomandam sa mentineti toate programele si pentru 

perioada strategica 2014-2020.  Considerand numarul tot mai mare de aplicatii, va rugam 
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sa suplimentati bugetul pentru anii urmatori. Este recomandabil un buget alocat special 
ONG-urilor care lucreaza cu persoane cu dizabilitati. 

o Foarte utile seminariile de contractare  - Modulele de formare pe Tineret in Actiune au o 
contributie majora atat in plan personal cat si profesional  - Parteneriatul SOCIETAL a 
crescut calitatea proiectelor si activitatilor pe care le desfasuram - Personalul 
ANPCDEFP - oameni deschisi, pozitivi, Europeni! 

o Modul de finantare este extrem de potrivit pentru un ong: avansul si suma aceea de final; 
procedurile, ca si modalitatile de raportare sunt foarte explicite  si de asemenea accesibile, 
lipsite de hartii care incarca de regula un dosar de raportare sau de finantare. La fel, 
analiza dosarelor de raportare este destul de rapida si tot procesul se desfasoara intr-un 
interval rezonabil. Excelenta ideea cu notificarile si observatiile evaluatorilor, este extrem 
de utila si de cele mai multe ori da rezultate. 

o Mi-as dori ca institurii responsabile cu gestionarea altor programe cu finantare europeana 
in Romania sa preia abordarea si modelul de practica al ANPCDEFP. Felicitari pentru 
viziune, abordare si pentru eforturi! 

o Sunteti neobisnuit de neromanesti, ca personal intr-o institutie bugetara. Felicitari! 
o Cuvintele nu pot acoperi suficient relatiile pe care ANPCDEFP reuseste sa le construiasca 

si sa le mentina. Echipa voastra este exemplara!!! 
o Multumesc! Fara AN nu as fi avut aceste oportunitati! 
o Este cea mai bine pusã la punct Agentie de Programe Comunitare si-i dorim sã continue 

pe acest drum! Vã multumim din toatã inima! 
o Felicitari! 
o Totul! mergeti inainte tot asa! abia astept sa colaboram din nou! Va multumesc pentru tot! 
o Felicitari echipei! 
o Cred ca este singura Agentie din Romania care respecta beneficiarii, are reguli clare 

subcontractare si personal foarte bine instruit. 
o Sa fie continuate programele LLP in forma actuala ! 
o Mii de multumiri pentru munca depusa de echipa din Agentie, pentru oportunitatile oferite 

pentru formarea intr-un mediu european si comunicarea cu profesori si elevi din Europa. 
o Multumim foarte mult pentru ca ne dati ocazia sa participam la activitati de formare atat 

de interesante, sa socializam cu colegi din alte tari, sa cunoastem alte sisteme de 
invatamant, sa cunoastem istoria, arta, geografia altor tari europene, sa ne dezvoltam din 
punct de vedere profesional.  Multumim ANPCDEFP! 

o Consider ca ANPCDEFP reprezinta o "insula de normalitate" in noianul de organisme de 
implementare din peisajul Romaniei actuale. Nu atat banii pe care ii gestioneaza, cat mai 
ales modalitatile utilizate pentru a dezvolta si implementa programele educationale ale UE 
ne-au facut sa activam si sa continuam sa dezvoltam idei noi. Marturisesc ca am facut si 
fac parte din multe echipe de proiect, avand astfel ocazia de-a lucra atat cu alte agentii si 
organisme nationale din domeniul educatiei si formarii profesionale din tara cat si din 
strainatate. De departe, ANPCDEFP, cu toata denumirea ei lunga si alambicata, s-a 
dovedit a fi un sprijin real pentru noi, actorii din linia-ntai a frontului educatiei si formarii 
profesionale. Nu vreau sa spun mai multe de bine, ca sunt sigur ca toti cei care au avut de 
a face macar odata cu echipa Agentiei, simt si gandesc la fel ca mine: Agentia Noastra e 
THE BEST... 

o Consider ca modul de lucru al agentiei ar putea fi un foarte bun model de urmat pentru 
AMPOSDRU!  Felicitari! 

o Sunteti o echipa extraordinara !  Va felicit pentru tot ce ati reusit sa faceti. 
o Consider ca Programul Grundtvig cu o mare parte din responsabili de actiuni sunt niste 

profesionisti si colaborarea cu ei e usoara, explicita. Pe Tineret in Actiune pot zice ca am 
simtit ca sa schimbat o parte din personal, doar cand incep sa ti raspund la mail iti dai 
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seama ca sunt noi in domenii, ceea ce ingreuneaza implementarea si finalizarea 
proiectului. 

o Felicitari, asa DA. 
o Agentia Nationala a coordonat excelent programele pe care eu le-am accesat. Pentru noi , 

profesorii, dar in special pentru elevii nostri, este deosebit de necesar sa colaboram cu 
scoli din tarile europene. Speram ca aceasta colaborare va continua. 

V. Nemulțumiri/recomandări ale beneficiarilor 
Aspecte financiare 

o Problema este cu banii alocati pentru transport nu sunt suficienti tinand cont ca poti lua 
biletul dupa ce ii primesti si dupa ce se confirma cursul/vizita si atunci nu poti beneficia de 
oferte preturile dublandu-se. 

o Viata este mult mai scumpa in orice parte a Europei decat in Romania, deci o finantare 
mai generoasa. 

o Asa cum am spus a fost suficient dpdv financiar dar nu am locuit la hotelurile recomandate 
de organizatia organizatoare costurile fiind prea ridicate, ci am cautat cazari cat mai 
ieftine sau fara costuri. A fost o provocare dar si un disconfort pentru ca pana in ultimul 
moment, cand am avut sansa sa intru in contact cu un localnic ce m-a ajutat dezinteresat 
cu cazare partiala, gratuita, si informatii despre alte tipuri de cazari conforme nevoilor 
mele. 

o Avansul de 80% din grant este insuficient participarii la activitatea de formare.  Diferenta 
de 20% din valoarea grantului ar trebui acordata in aceeasi moneda (euro)-se simte 
influenta diferentelor de curs valutar.  Decontarea a maxim 650 euro taxa de curs si 
maxim 150 euro transport, indiferent de valoarea reala a acestora. 

o Returnarea mai rapida a celor 20% pe care beneficiarul ii pune din banii proprii ( doua 
luni de zile e o perioada cam lunga) 

o Desi nu cred ca face parte din atributiile ANPCDEFP, doresc sa-mi exprim nemultumirea 
cu privire la sumele acordate institutiilor din Romania pentru derularea proiectelor, 
comparativ cu sumele acordate institutiilor din alte tari europene care nu sunt atat de 
interesate si nu lucreaza cu atata abnegatie precum cele din tara noastra.  Sigur, Romania 
nu contribuie cu sume atat de mari precum alte tari europene, dar e frustrant pentru noi sa 
ni se aloce [mult] mai putini bani, in conditiile in care muncim mai mult si, mai ales, 
suntem MULT mai interesati decat organizatii din Europa.  Poate reusiti sa faceti lobby ca, 
macar sumele ramase neutilizate de la alte tari europene, sa se redistribuie. 

o Fondurile acordate diferitelor tari sunt repartizate inegal, ceea ce e de inteles avand in 
vedere situatia economica diferita a tarilor, DAR: in cadrul parteneriatelor am observat 
urmatoarele: ca si parteneri din Romania, am primit mai putina finantare pentru 
mobilitatile noastre, de exemplu in Italia, desi acolo preturile sunt mai mari, iar partenerii 
italieni au primit fonduri mai mari pentru mobilitatile lor, printre ele si catre Romania, 
cand costurile de aici sunt mai mici. Cu alte cuvinte: ca si parteneri din Romania am 
primit mai putini bani pentru a acoperi costuri mai inalte, iar partenerii din Italia, de 
exemplu, au primit finantare mai mare pentru a acoperi costuri mai mici.   Pentru viitor, ar 
fi benefica o balansare a acestor fonduri, respectiv o mai buna raportare la nivelul 
costurilor din tara de destinatie. 

o Sprijin financiar. 
o Faptul ca nu exista sustenabilitate finanicara pentru plata celor foarte implicati in echipa 

de proiect, fapt care scade din motivatie, chiar si din calitate, rezultate, deoarece e 
presiunea de timp dedicat, daca un singur om e nevoit sa se focalizeze pe mai multe 
activitati/proiecte, in loc sa fie echipa mai mare.  Speram ca Erasmus + va rezolva aceste 
probleme. 
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o Suma oferită, deși una dintre cele mai mari în comparație cu celelalte naționalități, este 
insuficientă. Pe scurt, ca să primești bani trebuie să ai bani pentru a putea pleca. 

o Suma acordata este mult prea mica pentru un mod de viata decent intr-o tara straina. 
o Este foarte riscant  ca finantator sa accepti in cadrul acestor proiecte de schimb 

elaborarea unor ghiduri specializate fara ca plata expertilor sa fie prevazuta. Proiectul a 
fost un real succes pentru ca a beneficiat de implicarea unor persoane inimoase care au 
acceptat sa lucreze fara a fi platite pentru o activitate pentru care in mod normal sunt 
platiti. Este o vulnerabilitate a acestor proiecte care initial sunt prezentate ca programe de 
schimb de experienta, pentru ca la final, expertii sa lucreze foarte multe ore la elaborarea 
unor materiale care nu ar avea locul in aceste proiecte. 

o Detaliile financiare sunt uneori dificil de rezolvat - nu toti sunt finantisti sau contabili 
dintre cei care realizeaza un proiect 

o Nu înțeleg de ce avem alte reguli la cheltuirea banilor decât partenerii noștri din celelalte 
țări. Regulamentul financiar este mult mai permisiv în Germania și în Ungaria. 

o Prea mare presiunea pusa asupra beneficiarilor privind aspectele financiare, dar probabil 
ca aici sunt cele mai mari probleme si de aceea se insista foarte mult. 

o In ceea ce priveste colaborarea, nimic de reprosat.   In  privinta finantarii, mai trebuie 
adaugat putin. 

o Pe cat posibil, acordarea mai multor granturi. E pacat ca in Romania se depun mii de 
proiecte si numai cateva sute primesc finantare, in timp ce partenerii nostri din Occident 
nu au o concurenta stat de acerba intre proiectele depuse. 

o Cred ca nu este vina agentiei faptul ca fondurile pentru programele coordonate de aceasta 
sunt mult mai mici in comparatie cu alte tari, dar poate puteti face demersuri in acest sens. 
Multumesc! 

o Este relativ dificil să gestionăm fondurile, mai ales când sunt mai mulți parteneri, unii din 
țări îndepărtate, în condițiile în care costurile de transport sunt foarte mari. Mă refer la 
țări ca Norvegia sau chiar Franța, unde nu putem ajunge cu mijloace de transport 
ieftine.De asemenea, nu e tocmai comod să folosești în avans niște sume, de care nu toată 
lumea dispune și să aștepți decontul celor 20% din grant. 

o Consider ca finantarea privind derularea proiectelor multilaterale Comenius ar trebui sa 
acopere si activitatile pe care le desfasoara scoala din Romania atunci cand este gazda 
deoarece, mai ales in comunitatile mici,  este dificil de gasit surse de finantare in conditiile 
in care scolile sufera de subfinantare cronica. 

o In acest an am depus un proiect multilateral Comenius, care a avut un punctaj foarte bun, 
dar n-a reusit din pricina fondurilor insuficiente acordate Agentiei noastre nationale, in 
timp ce celelalte scoli din tarile partenere au avut aceasta sansa, proiectul fiind realmente 
foarte bun.   Va rog sa luptati impotriva acestei discriminari a Romaniei pe plan european. 
De multe ori suntem invinuiti ca nu depunem proiecte, dar cand muncim la ele cu tot 
sufletul, profesionalismul si increderea, constatam ca aripile ne sunt taiate datorita 
"bugetului insuficient". Nu este drept ca alte tari sa beneficieze de aprobarea unui numar 
dublu sau triplu de proiecte fata de tara noastra, iar elevii nostri sa nu aiba aceasta sansa 
desi o merita. 

o Suplimentarea fondurilor pentru liniile de finantare suprasolicitate. 
 
Aspecte birocratice 

o Foarte multe acte de completat după întoarcere. 
o Prea multa birocratie din momentul aplicarii la program si pana la revenirea inapoi in 

tara  renuntarea la atatea documente de completat , cu foarte multe semnaturi de obtinut 
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o Cred ca documentatia este foarte stufoasa.  In plus, reguliele impuse de proiectele UE nu 
sunt in acord cu legislatia romanesca in vigoare, ceea ce face foarte dificila comunicarea 
cu participantii in proiecte. 

o Daca se poate, mai putine hartii. 
o Documentele care trebuie să fie depuse să fie alcătuite într-un mod mai simplu și concis, 

să fie bogate în stilul calitativ și nu cel cantitativ. 
o M-as bucura mult daca in cadrul programului Erasmus+ ar mai disparea din cerintele 

greoaie referitoare la documentatia suplimentara pentru contabilitatea/raportarea 
financiara a proiectului. Poate n-ar fi rau sa luati exemplu de la Agentia belgiana din zona 
walona... 

o Procedura de completare si validare a documentelor necesare mobilitatii mi s-a parut 
greoaie. 

o Birocratia  pentru raportarea financiara - tranport genereaza foarte multe hartii care 
ingreuneaza excesiv acest proces, mai ales ca majoritatea persoanelor implicate sunt 
voluntari si nu au atata timp pentru a centraliza zeci de hartii. 

o Stim bine ca in Romania bicrocratia este un mod de viata iar Agentia Nationala incearca 
sa fie cat mai putin birocratica in comparatie cu alte institutii ale statului (sunt zeci de 
exemple...), dar sper ca acest tren sa continue si in urmatorii ani sa avem parte de cat mai 
putina birocratie. Se pierde mult timp si energie care ar putea fi folosite in scopuri mult 
mai bine. 

o Mai putina birocratie si mai multa intelegere din partea personalului AN.   Muncim prea 
mult pentru orice actiune in parte. Ne simtim epuizati. Daca se poate ca instruirile sa fie 
doar de o zi. Pierdem prea mult timp si energie.    Multumesc. 

o Mult prea multa birocratie. 
o Birocratie europeana groaznica. Daca cantarim cu atentie lucrurile vom vedea ca tinerii 

nu doresc lucruri complicate, in consecinta gasesc alte mijloace (private, simple), in afara 
finantarilor europene PLICTISITOARE! 

o Tot in comparatie cu programele Comenius anii 2000, in momentul de fata consider ca 
birocratia este mult mai mare, responsabilitatile sunt mult mai multe, raportarile mult mai 
ample si mai elaborate. Un proiect cere acum mult mai mult efort si mai mult timp pt. buna 
desfasurare. Comparativ cu partenerii din tarile vestice, zona est-europeana este mult mai 
birocratica si mai stresata privind actele justificative ale proiectului. 

 
Formularul de candidatură 

o Reveniti la aplicatiile in limba romana! 
o Formularul de candidatura sa fie mai putin stufos sau mai degraba, sa se promoveze 

raspunsurile scurte, concise, dar coerente si bine structurate. Am candidat de 3 ori, prima 
data am dat raspunsuri concrete si concise, insa am fost respinsa, a doua oara am elaborat 
si exprimat acelasi punct de vedere in 4000 de caractere, cum se cerea, si am fost admisa, 
desi, era in fapt, aceeasi idee exprimata si repetata la nesfarsit, insa mi s-a sugerat ca asa 
trebuie pentru a reusi, ceea ce mi s-a si confirmat, iar a treia oara, desi, in opinia mea, am 
avut cel mai bun dosar de candidatura, cu explicatii stufoase si bine dezvoltate, am esuat 
din nou. Sa nu se promoveze vorbaria de prisos, ideile fara continut doar pentru a 
completa numarul de carctere cerute. De asemenea, sa nu se tina cont daca un posibil 
candidat a mai participat sau nu si sa fie respins din acest motiv.  Iar la 
proiecte/parteneriate, nu inteleg de ce formularul nostru, din Romania, se cere mult mai 
bine completat decat in tarile europene partenere, care castiga proiectul, in timp ce in 
Romania este respins urgent?  Va multumesc. 
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o Depunerea candidaturilor pt. Comenius in limba engleza nu mi se pare corecta. Este o 
constrangere prea mare. M-am descurcat la curs de formare profesionala f. bine si am 
depus in romana candidatura (o citeau romanii si nu strainii).  - didacticii auxiliare. 

o Sa nu mai fie formularul de aplicatie doar in franceza si engleza ,sa poata fi completata si 
trimis si in lb.romana.  Sa fie acoperit bugetul aprobat integral,inca de la plecarea la curs. 

o Foarte multe documente trebuie trimise in cazul unei candidaturi prin posta care duce la o 
mare cheltuiala de resurse. 

 
Programul Comenius 

o Consider ca ar fi un lucru pozitiv posibilitatea includerii cadrelor didactice auxiliare, care 
lucreaza direct cu elevii, in echipele proiectelor multilaterale Comenius. 

o Raspunsuri mai rapide si lamuritoare din partea echipei Comenius la problemele ridicate 
de responsabilii de proiecte din scoli.Se primesc raspunsuri pe forumul site-ului 
agentiei.sau chiar pe multilaterale 2013 de la diversi responsabili si nu stim daca  

o Referitor la Proiectele multilaterale Comenius: ca si partener am "suferit" ca acelasi 
proiect a fost acceptat in 5 tari si scoala noastra nu a putut beneficia, desi continutul 
proiectului este acelasi. "Degeaba este calitate daca nu sunt bani..."  Sper intr-un sac mai 
mare si plin! 

o Era bine daca persoanele de contact ale proiectelor aflate pe lista proiectelor aprobate 
primeau un mesaj de instiintare cu privire la procedurile noi de initiere a contractului 
Comenius. Multi colegi n-au stiut si inca nu stiu ce au de facut. Daca n-au verificat 
website-ul agentiei unii au ramas neinformati, pentru ca s-a schimbat procedura si ei 
asteptau sa primeasca indicatii. Era bine daca primea fiecare responsabil de proiect un 
anunt sau instiintare cu privire la contract - sau la noile proceduri. 

 
Comunicare 

o Modul de a comunica la telefon nu este unul deschis. Desi am primit raspunsurile de care 
aveam nevoie si m-au ajutat foarte mult, atitudinea pe care am gasit-o in spatele unui apel 
telefonic nu a fost una placuta. 

o Sustin inca o data nevoia unei comunicari directe (un e-mail general ar fi fost suficient) 
intre agentie si institutiile gazda. Astfel, institutia gazda ar deveni mai constienta de faptul 
ca cineva diferit si strain de loc soseste si ca, cel putin la inceput, are nevoie de sprijin. 

o Mai multa bunavointa si amabilitate in relationare. Nu este nimeni superior nimanui. 
ANPCDEFP exista pentru noi, nu noi existam datorita lor. 

o Netransmiterea unui mail general in grupul de discutii pe yahoo sau un mesaj cu auto-
reply cand un anumit responsabil pleaca in concediu si mentionarea eventual a persoanei 
de contact ce ii preia sarcinile in aceasta perioada - mi s-a intamplat in timpul proiectelor 
sa nu stiu la cine sa apelez, responsabilul nu imi raspundea (fiind in concediu), activitatile 
erau pe cale sa inceapa sau chiar incepusera si am intampinat dificultati in comunicare 
din lipsa informarii 

o Am avut experiente mai greu se inteles: am vorbit cu responsabilul de actiune privind o 
modificare de activitati si am trimis documentul solicitat in aceeasi zi. Raspunsul a venit 
dupa cateva zile si am fost avertizati ca pe viitor nu vom primi raspuns favorabil daca nu 
anuntam cu 10 zile inainte.Sa fi uitat discutia noastra?   Si la evaluarea proeictului am fost 
foarte surprinsa sa constat ca un evaluator a scris: "un proiect real de incluziune" in timp 
ce altul a scris ceva de genul :" nu se vede ca ar fi un proiect de incluziune".   Experienta 
cu TiA - a fost una super! Va multumesc! 

o Responsabilii pe aceeasi actiune ar trebui sa discute si se puna de acord asupra unui 
singur raspuns valabil chiar daca este vorba de o chestuine minora. 

o Aprox 205 din situatii am iesit cam traumatizata din discutiile telefonice cu agenția. 
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Echivalare, recunoaștere 

o Mi-aș fi dorit ca procesul de echivalare  in CREDITE a programului Comenius la care am 
participat, sa fie mult mai la indemana si mai accesibil( mai multa deschidere pe acest 
sector). Deoarece nu s-a dovedit asa, am renuntat la echivalarea in credite,  atat eu cat si 
alti beneficiari cu care m-am consultat. 

o Din partea dvs. ar fi binevenita o colaborare cu centrul de acreditare a cursurilor din 
Minister. Daca ati putea sa-i convingeti de importanta si calitatea exceptionala a 
cursurilor din strainatate.   Ar prinde bine o simplificare a procedurii de acreditare si o 
recunoastere a calitatii cursurilor la care participam in prin intermediul agentiei dvs, ma 
refer la faptul ca am putea primi mult mai multe credite dupa astfel de stagii de formare 
profesionala.  Va multumim. 

o Ma nemultumescte faptul ca nu s-a reusit inca acordarea automata a creditelor in urma 
participarii la astfel de stagii.E o nebunie sa te apuci sa faci asemenea dosare stufoase 
cum se cer acum, sa le depui nu stiu pe unde, desi ai certificatul/diploma de participare.  
Mi se pare superbirocratic si justificator de sinecuri. 

o Echivalarea disciplinelor de studiu pentru care nu am primit note ci doar PROMOVAT au 
fost relativ greu de echivalat. Ar trebui sa se specifice mai clar modalitatea de echivalare 
in acest caz. 

o Agenția ar trebui să promovoze și mai mult activitatea celor care desfășoară proiecte sau 
participă la programele pe care le administrează, pentru ca aceștia să fie recompensați în 
mai mare măsură în fișele de evaluare pentru acordarea calificativului anual, pentru 
obținerea gradației de merit, pentru restrângere de activitate sau pretransfer etc. 

o As dori sa atrag atentia aspura faptului ca, desi cei implicati in echipele de proiect 
muncesc foarte mult fara remuneratie (la proiectele Comenius, de exemplu), aceasta 
munca nu este recunoscuta si apreciata ca atare la nivelul ISJ-urilor. In grila pentru 
evaluarea aplicatiilor pentru gradatiile de merit, activitatii de coordonator de proiect i-a 
fost atribuit un singur punct (din totalul de 100 al grilei). Sugerez sa faceti propuneri catre 
minister privind aprecierea si valorificarea muncii cadrelor didactice care se angajeaza in 
proiecte cu finantare europeana, pe masura responsabilitatii pe care au in cadrul acestor 
proiecte. 

 
Programul Erasmus 

o Chiar nu înțeleg de ce, în privința bursei, unele persoane au parte de recalculări ale ei si 
primesc în plus, pe când în alte cazuri în care se ocupă doar două locuri din șase nu se 
poate mări bursa, cazuri în care ar trebui să se țină cont de faptul că unele cheltuieli cresc 
când numărul persoanelor (al colegilor care merg împreună la o universitate) este mai mic 
(este mai greu să îți cauți apartament cu chirie ); plus că ar trebui să se țină cont că unele 
zone sunt mai scumpe decât altele. 

o Suplimentati fondurile pentru plecarile in strainatate, pentru ca banii pe care ni i-ati oferit 
lunar nu te ajuta decat in mica parte. Romania ofera cel mai putini bani lunar privind 
bursele de studii in strainate fata de celelalte tari. 

o Ca sugestie as propune o mai buna colaborare intre studenti si personalul care se ocupa 
cu acte, dosare, etc. plus o mai buna informare a studentilor in privinta cu aceste 
oportunitati. Totodata ar trebui clarificat si modul de recunoastere a creditelor. 

o Din alte surse am aflat ca din punct de vedere financiar, scopul unei burse Erasmus este sa 
acopere aproximativ 70% din costurile unui student pe perioada mobilitatii sale. (cel putin 
in alte tari europene asa sustin). Intrucat nu cunosc cu exactitate sursa fondurilor (daca 
sunt mai mult de natura "granturi europene" sau fonduri nationale), pot doar sa sper în 
necunostinta de cauza ca se vor efectua cercetari empirice eficiente pentru a creste suma 
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alocata per student. In cazul meu, suma acoperea doar maximum 50% din costurile lunare, 
departe de acel 70% mentionat mai sus. 

o Am primit foarte putine informatii referitoare la institutia "gazda" atat din partea 
universitatii cat si din partea biroului de relatii internationale (ni s-a comunicat doar 
numele universitatii la care urma sa plecam, nu si facultatea sau orice alt detaliu, lucruri 
pe care nu aveam de unde sa le aflam); nu ni s-a explicat protocolul corect pentru a 
beneficia de grant in totalitate, astfel nu am beneficiat de tot sprijinul financiar cuvenit; 

o Nu am gasit undeva informatii acumulate sistematic si organizat despre experientele 
fiecarui student din anii trecuti  mi-ar fi placut sa citesc despre ce impresii au avut cat mai 
multe persoane despre o destinatie anume; va scriu de la 50 km de locul unde am plecat 
prin Erasmus acum 2 ani :)))  de pe un telefon mobil de ultima generatue :))) nu ca as fi 
mare fan de ele dar... in Romania nu-mi imaginez sa-mi fi permis   numai bine!!  promit sa 
mai vin prin tara. 

o Daca e posibil, sa se faca intermedieri pt cazari in campusuri studentesti sau chiar camine 
private. 

o De ce dupa 3 ani in care am fost in Erasmus, tocmai acum am primit un astfel de 
chestionar?  Si de ce se fac diferente de primire a bursei Erasmus intre Politehnica 
Bucuresti si SNSPA, noi trebuie sa avem medii peste 8-8.50 iar la SNSPA se duc cu 
ERASMUS fete cu media de 7?  Vreau mai multe informatii de la voi referitoare la 
Erasmus + pentru tara noastra  Doresc sa cunosc lucruri care sa ma ajute la formarea 
unui proiect, asa cum in Norvegia si Polonia se fac cursuri de formare pentru lideri si 
traineri asa cred ca si la noi ar trebui sa fie. 

o Burse prea mici in comparatie cu chiriile si nivelul de trai din alte tari (de ex: bursa 275 
Euro/luna si chiria era 240 Euro/luna), oricat de bun ai fi nu ai putea face fata fara 
sustinere financiara din partea parintilor --> in concluzie programele nu sunt echitabile si 
se bazeaza pe o diferenta financiara intre familii si nu pe intelectul studentilor care aplica. 

o A 2-a jumatate din bugetul alocat mi-a fost trimisa foarte tarziu dupa multe insistente.  A 
trebuit sa insist  coordonatorului meu Erasmus din Franta asupra respectarii curiculei 
didactice din contractul semnat. Colaborarea  cu el nu a fost deloc usoara. 

o Putina informare in randul studentilor din anii I si II de studiu, acolo ar trebui mai multa 
concentrare. 

o Oamenii care interactioneaza cu studentii, cel putin cei cu care eu am interactionat, au 
fost de valoare 0. 

o În afara de universitate, informatiile de la persoana responsabila (in Bucuresti) nu au 
ajuns la studenti, contactul fiind inexistent. Sistemul de comunicare intre studenti si 
coordonatori de programe necesita o mult mai buna gestionare si evaluare.   - 

o Organizatiile gazda au menirea de a acorda o mai mare atentie studentilor beneficiari, in 
mod deosebit in mobilitatile de practica. 

o Lipsa clara a circumstantelor in care se realizeaza echivalarea studiilor, totul realizandu-
se in functie de preferintele profesorului coordonator din cadrul universitatii 

o Coordonator Erasmus ft dezorientat la universitatea gazda.   Metoda de departajare (alegi 
intai orasul, apoi vezi ce punctaj ai) e cam tampita. 

o Ar trebui sa existe persoane care sa se ocupe de studentii incoming si outgoing mai in 
detaliu si mai prompt, cum ar fi studenti angajati part-time la birourile de relatii 
internationale. 

o Eu consider ca in cazul mobilitatilor Erasmus ar trebuii sa existe persoane care sa se 
ocupe de tot ceea ce inseamna cazare, documente necesare in cadrul universitatii gazda 
etc. Nu mi se pare normal ca aceste programe pentru studenti sa se desfasoare la modul 
aveti atatia bani , mergeti in tara X la facultatea Y si in rest descurcati-va.    Eu sper ca pe 
viitor aceste programe sa fie mult mai organizate. Sa li se ofere studentilor informatii 
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despre posibilitati de cazare in special(camine studentesti sau alte alternative) mai ales in 
conditiile in care li se ofera atat de putine fonduri. 

o Studentii intampina multa birocratie la intoarcerea din programul Erasmus, care ar putea 
fii evitata. Birourile de informare ar putea furniza mai multe informatii; se obtin greu 
informatii, nu exista o colaborare eficienta intre universitati. Majoritatea informatiilor le-
am primit de la alti studenti. 

o Vorbesc doar despre tipul de mobilitate la care am participat si anume ERASMUS. Ar 
trebui sa se faca mai mult cunoscut Regulamentul acestui tip de mobilitate, si anume cel 
international. 

o Cand m-am intors, a durat din Martie pana in Septembrie sa imi echivaleze creditele. In 
situatia mea scolara scria ca sunt repetend, deoarece nu aveam niciun credit pe semestrul 
respectiv. Totodata, in vara anului 3 trebuia sa fac o practica, iar inscrierea in lista 
TRIPOD a facultatii(o lista cu firme participante ce doresc sa ia studenti in practica) se 
facea in ordinea mediilor. Presupun ca nu mai trebuie sa mentionez faptul ca nu am fost 
luat in considerare pentru acest lucru. Din nou, in acea vara, alte drumuri, rugaminti, 
implorari sa echivaleze situatia. A fost o experienta frumoasa, dar mizeria pe care am 
patit-o la intoarcere mi-a lasat un gust foarte amar. 

o Foarte multe documente de intocmit si semnat de care ar trebui sa se ocupe universitatea 
pentru student si nu studentul sa caute prodecani si alte persoane cu functii importante. 

o Suma bursei de studiu ar trebui sa fie adaptata țării si orașului in care pleci sa studiezi. 
o Facultatea ar fi putut pune banii la dispozitia studentilor mult mai repede , nu doar dupa o 

luna dupa inceperea programului. In cazul altor studenti Erasmus din alte state europene 
banii s-au primit chiar la plecarea lor, lucru foarte bune de altfel.  Comunicare nu foarte 
buna intre departamentul de relatii externe si student.  Mai multa informare cu privire la 
programele in derulare, nu se face suficienta reclama, nu sunt pomovate suficient de parca 
s-ar dori ca doar un grup restrans sa cunoasca aceste informatii,aceasta a fost parerea 
mea cu privire la accesul la informatii. 

o Nu stiu cum negociaza o universitate suma de bani de care dispune pentru mobilitati, dar 
eu am primit 275 euro lunar pentru o tara precum Germania (din cate am auzit ar fi 
minimul posibil)... Educatia costa! 

o Relativ la informatiile primite de la acestia privind derularea studiilor ERASMUS cu tara 
de acord, mai trebuie lucrat !!! 

o În calitatea mea de student la Medicină, aș dori mai multe programe de mobilitate 
studențească disponibile pentru studenții la Medicină. Atât bursele oferite cât și țăile unde 
putem să studiem sunt limitate și nu avem de unde să alegem. Plus fondurile, sunt 
insuficiente. Noi avem un volum foarte mare de învățat plus stagiile pe care le efectuăm în 
spital. Programul deja încărcat nu ne permite să ne luăm un job, și nu ne descurcăm cu 
banii pe care îi avem. 

o Legislatia europeana nu acorda facilitati studentilor romani aflati in stagii in afara 
granitelor.Consider ca noi studentii romani avem nevoie de un card de student 
international pentru a putea beneficia de facilitati in strainatate(carnetul de student 
romanesc nu este recunoscut). 

o Suma de bani oferita pentru studentii din Romania care pleaca in tari unde viata este 
scumpa trebuie neaparat marita. Nu este posibil sa traiesti decent un semestru intreg cu 
500 euro pe luna!! 

o Inscrierea intr-un program Erasmus cere completarea unei cereri care sa cuprinda trei 
sau cinci universitati din cadrul listei cu care universitatea are contracte. Biroul relatii 
internationale trimite dosarul candidatului la prima universitate din lista si asteapta 
raspuns. Raspuns care poate sa vina foarte tarziu, negativ sau uneori deloc. Se pierd astfel 
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oportunitati. Ar fi bine sa se permita trimiterea dosarului catre toate optiunile de pe 
cererea candidatului, apoi aleasa universitatea de la care s-a primit primul raspuns pozitiv. 

o Unele aspecte de imbunatatit: o mai buna comunicare intre universitati in ceea ce priveste 
documentatia; banii nu sunt intotdeauna indeajuns(aici depinde  de tara aleasa pentru a 
face mobilitatea; in timp ce intr-o tara 700 de euro pot fi mai mult decat suficienti, in altele 
nu prea). 

o In programul Erasmus nu am comunicat direct cu ANPCDEFP ci cu Departamentul de 
Relatii Internationale din cadrul Universitatii Oradea. Pot spune ca a fost una din cele mai 
nefericite experiente ale mele (comunicarea cu persoanele de acolo) si inca ramane 
asociata in mintea mea cu programul Erasmus. Poate ar trebui schimbat ceva la acest 
nivel... 

o In vederea cresterii transparentei programului Erasmus propun publicarea de catre AN a 
unei statistici anuale cu numarul si tipul de mobilitati al universitatilor participante.  Cred 
ca aceste bilanturi vor conduce, in primul rand, la o mai buna autoevaluare a fiecărei 
universitati, iar in al doilea rând la cresterea competitiei intre universitati și, in consecință, 
la sporirea mobilitatilor Erasmus în România. 

o Problemele legate de specificul universitatilor de medicina persista, din pacate nu doar la 
noi in tara, ci si la universitatile partenere. 

 
Evaluare 

o Prea multe puncte acordate evaluarea din punct de vedere al varstei candidatului si a 
mediului de provenienta (Rural) 

o In urma evaluarii proiectelor multilaterale/ bilaterale am dori mai multe informatii legate 
de punctajul obtinut, punctele slabe ale proiectului.  Am participat cu scoala la 3 apeluri 
de proiecte multilaterale 2011,2012,2013, nu am obtinut finantare cu nici un proiect, 
punctajul ne-a situat in fiecare an foarte aproape de limita de obtinere a finantarii.  
Partenerii nostrii, de fiecare data, au obtinut finantare, proiectele au fost implementate in 
alte tari desi si noi ne-am adus contributia la scrierea proiectelor. Echipa scolii considera 
ca nu se merita sa mai muncesti luni de zile la un proiect pe care altii sa-l realizeze si tu nu, 
mai ales ca ideile nu se pot relua fiind considerate plagiat.  Cred ca ar trebui identificate 
solutii pentru aceste situatii. 

o Explicații insuficiente sau contradictorii în momentul respingerii unui proiect.  Criteriile 
de elaborare a proiectului sunt destul de neclare.  Multe obiective ale apelului au acceași 
idee de bază și practic nu ști cum să-țiconcepi argumentația pentru a realiza un proiect 
eligibil. 

o Comunicarea criteriilor de evaluare a candidaturilor, inainte ca aplicatiile sa fie depuse.  
Imbunatatirea modului de exprimare in comunicarea explicatiilor referitoare la motivele 
respingerii candidaturilor: exprimarea sa fie clara, lipsita de ambiguitati, astfel incat 
candidaturile ulterioare sa poata fi imbunatatite, tinand cont de observatiile facute. 

o Evaluarea actiunilor Comenius a ridicat unele suspiciuni. S-au observat anumite judete 
favorizate sau anumite cursuri. Evaluarea proiectelor fara punctaj. Proiecte cu puntaj 
foarte mare in tarile coordonatoare, respinse in Romania. Nu s-a respectat criteriul 
distribuirii regionale si nici prioritatile pentru institutiile care nu au mai avut proiecte 
aprobate.Fisela evaluatorilor pentru mobilitatile respinse erau identice intre  cei 2 
evaluatori sau chiar pentru mai multi participanti.  Site-ul neactualizat sau prost structurat 
la anumite programe. 

o În acest interval de timp, am coordonat 4 incercari esuate de a obtine finantare pentru 
proiecte cu un impact institutional mai larg (3 parteneriate multilaterale Comenius si 1 
mobilitate LdV VETPRO). Raman cu o mare nedumerire legata de motivul esecului... 
pentru ca am muncit foarte mult la pregatirea aplicatiilor, pentru ca am pierdut (la 
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Comenius multilaterale) o echipa de parteneri extraordinara, de la care am fi avut - ca 
institutie - foarte multe de invatat. Sincer, am avut momente in care m-am intrebat daca a 
scrie aplicatiile cu bun simt (prin aceasta intelegand sa promiti mai putin si ceva realizabil 
si... sa faci, ulterior, mai mult de-atat)... este un pacat in Romania. Inca mai cred ca eu, 
personal, meritam sansa de a arata ce inseamna un proiect / parteneriat de calitate. Acum 
nu prea mai am curajul de a ma implica in depunerea unei aplicatii pentru elevi si nu mai 
am nici partenerii (au fost finantati si au mers mai departe fara noi...), Nu prea cred in 
parteneriatele incropite la intamplare pe net... Am cedat comisia de proiecte..., Poate altii 
or putea face mai mult decat mine. 

o Lipsa transparentei in privinta evaluarii proiectelor Comenius Multilaterale, si punctajului 
total acordat  In 2012 am aplicat in calitate de scoala partenera, dar in 2013 in calitate de 
scoala coordonatoare. Practic am facut 90% din toata munca de proiectare, completarea 
formularului de aplicatie, comunicarea cu partenerii, etc. Rezultatul? Proiectul a fost 
aprobat pentru absolut toate tarile partenere, este inregistrat cu nr. de Romania 13-PM-
44-CJ-RO, deci putem fi "mandri" ca suntem ft buni la scrierea de proiecte pentru altii, 
dar nu suntem destul de buni pentru tara noastra...; La inceput am acceptat cu tristete 
explicatia de "fonduri insuficiente", crezand ca agentia a avut alte prioritati... (scoli care 
nu au mai beneficiat de finantare, poate punctaj insuficient, etc...) Tristetea s-a transformat 
in dezamagire, revolta si furie cand am aflat ca alta scoala situata in prima jumatate a 
listei cu proiecte aprobate si care a mai beneficiat de o finantare similara in perioada in 
care am avut si noi (2007-2009), a fost felicitata de agentie pentru un total de 100 de 
puncte, iar scoala pentru care am aplicat eu in calitate de coordonator a fost respinsa cu 
un total de 105,973 puncte... Asta e dezarmant si "Asa NU!" Daca s-ar fi publicat o lista 
transparenta, cu un punctaj clar, in care s-ar fi vazut ca ultimul proiect aprobat a primit 
"n" puncte, iar scoala noastra a obtinut "n-0,001", nu ar fi fost nici un dubiu, dar cand te 
suna un coordonator al carui proiect a fost aprobat cu 100 de puncte, si iti cere indrumari 
si sugestii de organizare/management,iar proiectul tau a fost respins, unde este 
corectitudinea, deschiderea, transparenta, sau macar buna intentie a celor care te asigura 
de tot sprijinul si sustinerea lor pe viitor? Daca asa stiti sa evaluati, nu credem ca o sa mai 
scriem vre-un alt proiect ca sa il facem cadou la altii 

o Intarzierile mari in evaluarea formularelor. 
o Anularea formularelor de candidatura, deoarece partea de introducere este asemanatoare 

cu a formularului depusa cu un an in urma. 
o in cadrul formularului exista rubrica "Valoare europeana adaugata". Formularea este 

destul de ambigua avand in vedere ca este greu de incadrat inanumite tipare si presupun 
extrem de greu de evaluat. poate ar trebui reformulat prin prisma SMART. 

o Asigurarea transparentei in ce priveste distributia de candidaturi la nivelul tarii 
(aprox.60% pentru judetele din Moldova, iar 40% pentru restul regiunilor pare o 
distributie destul de subiectiva) 

o Organizarea unor concursuri transparente pentru selectia evaluatorilor.  2. Intrucat 
punctele de referinta in implementarea unui proiect sunt diferite pentru Agentie (ex. 
incarcarea de informatii in baza EST, trimiterea unor cereri/rapoarte, inceperea anumitor 
etape) si organizatiile care le implementeaza (ex. intalniri de proiect, ateliere, etc.), fapt ce 
conduce uneori la scapari din partea celor din urma ce tin in special de aspecte formale. 
Ar fi de ajutor ca momentele de referinta pentru Agentie sa fie marcate prin trimiterea unui 
scurt e-mail (ex. "Asteptam in urmatoarele 2 saptamani raportul privind.../informatii 
despre ...") 

o Nu este suficient, dupa depunderea unei propuneri de finantare, ca feedback-ul primit sa 
fie succint. Nu este deloc ajutator si motivant un feedback neelaborat, mai ales pentru cei 
care scriu propuneri de finantare pentru prima oara. As propune acordarea unei atentii 
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sporite feedback-ului oferit pentru incurajarea redepunerii candidaturii si maximizarea 
sanselor de a fi acceptata. 

o Am aplicat o singura data in 2010, pentru mobilitati individuale, am obtinut un punctaj de 
73(insuficient pentru runda respectiva), dar nu am mai primit nici un alt fel de feed-back 
referitor la modul in care a fost distribuit punctajul. 

o Justificarea sau mentionarea punctelor slabe ale sectiunilor din aplicatie la care nu ni s-a 
acordat punctajul maxim 

o Sunt convins de faptul ca evaluarea proiectelor depuse trebuie sa se realizeze cu un 
instrument pe baza unor criterii clare. Nu ma indoiesc de faptul ca persoanele selectate sa 
faca evaluarea au experienta necesara in implementarea proiectelor, ceea ce consider ca 
ar fi un criteriu de selectie obligatoriu. Propun sa se acorde o importanta mai mare 
viziunii si sustenabilitarii aplicatiilor, a potentialului de dezvoltare instuitutionala a 
acestora, chiar daca mai apar neajunsuri in anumite secvente ale aplicatiei, care pot fi 
remediate in perioada de precontractare. Exista pericolul sa fie finantate proiecte care au 
calitatea de a fi bine scrise, dar sa nu aiba nicio relevanta in realizarea unei acumulari 
calitative la nivel de proces educational sau de progres la nivel institutional. 

o Lucruri referitoare la arii de îmbunătățire:  - Rezultatele evaluarilor aplicatiilor la 
Conferintele Internationale (care se depun cu 8 saptamani inainte de inceperea 
evenementului) sa fie publicate mai repede (cel putin cu 5 saptamani mai repede) pentru a 
avea posibilitatea rezervarii unor bilete de avion mai avantajoase;  - Evaluarea pentru 
Conferinte sa fie mult mai obiectiva si mai transparenta. Am prezentat aplicatia depusa de 
mine si respinsa cu 59 p. de catre ANPCDEFP, in cadrul unui work-shop pe teme de 
evaluare, al acelei Conferinte (la care am participat  totusi, pe cont propriu), fara a 
preciza autorul, ca test ptr. evaluare; si participanti din peste 27 de tari ( 23 din Europa si 
4 din lume) au evaluat aplicatia ca f. buna si bine motivata.  In aceste conditii frustrarea 
este f. mare ptr. aplicant si-l demobilizeaza ptr. actiuni viitoare;  - La actiunea European 
Label consider ca se impune un alt calendar (termenul de depunere sa nu fie in vacanta de 
vara) si un alt sistem de evaluare ( atat la sectiunea individuala , cat la cea a institutiilor); 
iar  institutile sa fie clasificate pe categorii (gradinite, scoli gimnaziale, licee teoretice/ 
tehnice, universitati s.a.) astfel incat sa nu mai apara situatia ca un cadru universitar sa fie 
premiat cu un punctaj mult mai mic decat primele 5 sau 6 cadre didactice din 
preuniversitar. 

o Am aflat de mult timp ca aplicatia facuta de mine in numele scolii mele pentru un grant in 
cadrul programului Leonardo da Vinci a fost respinsă, dar inca nu am primit feed-back-ul. 
Mi-ar fi util pentru o noua aplicatie, imbunatatita. 

o Feed back-ul in urma evaluarilor s-a imbuntatatit, dar tot nu este evidenta obiectivitatea. 
o Modul in care a fost respinsa prima candidatura si ulterior cea de-a doua (la o diferenta 

de puncte destul de mare, fara ca asupra documentului sa intervin foarte mult), m-a 
dezamagit. M-am gandit ca este mai bine sa nu mai optez pentru colaborarea cu agentia.si 
programele comunitare, mergand pe formarile oferite de programele POSDRU.   De 
retinut! Aveti o resursa valoroasa in inspectoratele scolare. Acestea, la ultima consfatuire, 
m-au facut sa mai sper. 

o Lipsa de transparenta in privinta selectiei persoanelor selectate sa participa la cursurile 
de formare nationale sau internationale.  Sunt participanti care ,,folosesc,, aceste cursuri 
pentru turism. Da, pentru turism . Am intalnit o dra din Constanta care participa la al 3 
lea curs pe TiA in mai putin de 2 luni de zile , pe cand cei ce doresc sa participe la cursuri 
de formare pentru a dobandi competente si abilitati necesare in lucrul cu tinerii din 
organizatia sa nu pot ,,accesa,, aceste cursuri din motive necunoscute , referitor la selectie, 
si a ,,turistilor,,. 
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o Mai multa seriozitate si transparenta in selectarea candidatilor pentru a participa la 
diferite proiecte. Am intalnit persoane ce s-au laudat ca au ajuns sa participe in cadrul 
unui proiect "X" prin simplul fapt ca il stiu pe Y din cadrul Agentiei Nationale, proiecte la 
care aplicasem, insa nici macar nu am primit vreun telefon pentru interviu. 

o Îmbunatatirea răspunsurilor  evaluatorilor  imbunatatirea trainingurilor cu continut mult 
mai practic 

o Probabil cererea de finantare ar putea sa mai scape de cateva din rubricile care se aplica 
programelor internationale (gen interculturalitate), care de altfel nici nu mai este abordate 
in formularul de raportare.   Cred ca nu ar strica si ceva mai multa rigoare in evaluare, 
am intalnit uneori un paradox in observatiile evaluatorilor, de genul ca un aspect semnalat 
de catre primul evaluator drept punct tare a fost apoi observat de catre al doilea evaluator 
drept punct slab, fapt care e de natura sa deruteze aplicantul...  De asemenea, as propune 
ca modalitatea de contestare sa se poata referi si la evaluarile celor  doi specialisti, mai 
ales in situatii precum cea de mai sus...  Si, bineinteles, un alt aspect pe care ni l-am dori 
imbunatatit: scurtarea perioadei de analiza a proiectelor.. Rezultatele finale de la o runda 
apar cu doar cateva zile inainte de expirarea termenului pentru urmatoarea runda, ceea ce 
uneori inseamna timp insuficient pentru a corecta si imbunatati aplicatia in cazul 
respingerrii ei (cu exceptia rundei 1 octombrie). 

o Evaluari mai obiective si transparente la mobiltati individuale.  Feed-back oferit de 
evaluatori de regula este irealist si nu ajuta cu nimic la redactarea ulterioara a unei 
candidaturi mai bune. 

 
Căutare parteneri 

o Aș dori sa publicati link-uri prin care sa fie cat mai usoara gasirea de parteneri Comenius.  
Pentru mobilitatile individuale, sa valorizati mai mult activitatile  de valorificare a 
proiectului si mai putin actiunile de diseminare de multe ori sterile. Mi s-a intamplat sa fiu 
lasata sa vorbesc putin despre stagiul urmat in cazul unui consiliu, sa intalnesc atitudini de 
dezinteres pentru activitatea de diseminare, care imi transmiteau mesajul ca stagiul pe 
care l-am urmat este problema mea si sa nu-i mai plictisesc si pe altii cu diseminari 
formale. 

o Procedura prin care puteai gasi parteneri pentru un proiect mi se pare mai complicata 
acum decat in 2005. Am observat ca exista diferente de politici si de vederi intre diferitele 
Agentii Nationale astfel incat partenerii dintr-un proiect trebuie sa respecte reguli diferite. 
Ar trebui aplicate aceleasi reguli pentru toate tarile participante la aceste programe. 

o As dori, daca se poate, sa gasim pe site-ul dumneavoastra diverse adrese electonice, site-
uri, unde putem contacta diversi parteneri pentru proiecte.  Multumesc 

o Introducerea mai multor institutii in baza de parteneri pentru a facilita parteneriatele. 
Spun asta deoarece lucrez intr-un inspectorat de politie si as dori sa implic institutia in 
astfel de proiecte de formare a personalului, insa mi-e foarte greu sa gasesc parteneri 
externi. 

 
Programul Grundtvig 

o Acordarea de feed back pentru aplicațiile Grundtvig 
o Am parere foarte proasta despre Actiunea Mobilitati individuale Grundtvig (MOF).   Nu 

am primit explicatii privind evaluarea de la candidatura MOF din 30 aprilie nici pana azi. 
Banuiesc ca nu exista justificare obiectiva pentru respingerea acestui dosar. Mentionez ca 
din 2000 am obtinut 4 burse Comenius, o bursa pentru Vizita Pregatitoare o bursa pentru 
Vizita de Studiu (7-11 octombrie 2013) . Nu am obtinut nicio bursa Grundtvig, desi am 
depus 4-5 candidaturi. Explicatiile primite de la evaluatori pentru celelalte candidaturi 
respinse nu erau in concordanta cu continutul formularului.     Evaluarea candidaturilor 
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nu se face pe criterii valorice. Ori evaluatorii externi sunt incompetenti, ori li s-au dat 
indicatii cu privire la categoriile de persoane care trebuie sa fie selectate.  S-a acordat 
finantare unor persoane cu dizabilitati sau slab pregatite profesional - aceleasi, 3-4 ani la 
rand. In acest an au fost preferate persoanele din inchisori: 4-5 persoane din aceeasi 
inchisoare, la acelasi curs!! Beneficiul unei institutii - fie ea si o inchisoare - este mai mare 
daca membrii ei participa la cursuri diferite.  Va rog sa ne spuneti daca bursele Grundtvig 
se dau pe criterii caritabile, ca sa nu mai pierdem timpul cu confectionarea unor dosare 
care ajung la cosul de gunoi.    

o Întarzierea trimiterii feed-back-ului pentru candidaturile respinse  - lipsa forumului 
destinat beneficiarilor Grundtvig de pe site-ul llp; grupul grundtvigers contine informatii 
amalgamate 

o As dori sa se ofere feedback pe e-mail(nesolicitat de candidat!)si in cadrul actiunii 
Grundtvig, asa cum se ofera la Comenius mobilitati individuale. 

o În cadrul programului VISA-Grundtvig nu s-a anunțat din timp că sunt doar 8 runde. 
 
Necesitatea unor cursuri de formare 

o As dori sa existe mai multe cursuri pe tema scrierea raportului final, deoarece a existat un 
curs la care am aplicat acesta s-a amanat, iar data la care a fost programat nu mi-a fost 
folositoare. Deoarece aceasta data era cu mult dupa ce am trimis raportul final. 

o Unele cursuri de formare ar trebui sa aiba ca perioada de efectuat de cel putin 12 zile, 
deoarece contin atatea informatii incat este prea concentrat in 6-7 zile.  Uneori intri intr-o 
lume aproape total noua si doar 7 zile sunt insuficiente, zona din care primesti influente 
fiind de 360 grade. 

o Activitati de formare pentru Leonardo da Vinci  (IVT). Am depus in mai multi ani proiecte 
de mobilitate pentru elevi, care au fost respinse. Poate un curs de formare m-ar fi ajutat. 

o Ar trebui mai multe fonduri pentru programe  sustinere la scrierea proiectelor  ar trebui o 
echipa de mentori la scrierea proiectelor pentru o preevaluare 

o As aprecia module de formare/pregatire chiar daca coordonatorul proiectului este din alta 
tara.  Am avut cateva situatii de rapoarte de evaluare la depuneri de proiecte in care 
evaluatorii au avut evaluari contradictorii. Acesta este un motiv de descurajare de a 
prezenta alte proiecte in calitate de coordonator. 

o Cursuri  de informare si de management al proiectelor. In sensul ca ni se cer anumite 
lucruri legate de managementul proiectelor dar multi dintre noi nu stim sa le facem asa 
cum trebuie. 

o Cursuri de formare in teritorii prin reprezentantii agentiei sau prin inspectorul de 
specialitate 

o In contextul noului program ERASMUS + se impun intalniri tehnice pe scrierea efectiva a 
formularelor de aplicație. 

 
Promovare, informare, consultanță 

o De precizat in materialele de informare/formare si atributiile si responsabilitatile pe care 
le am in timpul mobilitatilor si dupa finalizarea cursului 

o Nu gasim in acest moment detalii privind programele de formare ce se vor derula in 
perioada 2014-2020 prin proiectul Erasmus +. 

o In afara de 2-3 programe nu cunosteam, asa ca am ales ERASMUS. Sunt multi studenti 
care nu stiu nici de ERASMUS!   Cu greu m-am descurcat financiar in conditiile in care 
actele, drumul, cazarea pentru o saptamana si restul cheltuielilor le-am suportat eu, 
crezand ca primesc banii de bursa ERASMUS cat mai repede, chiar inainte de plecare, asa 
cum se mentioneaza in contract.   Ca sa nu mai spun ca cei de la universitatea la care am 
fost, au fost surprinsi cand am ajuns, spunand ca universitatea mea nu le-a raspuns iar ei 
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au crezut ca eu am renuntat, iar astfel am pierdut loc in camin si a durat o saptamana 
doua pana am rezolvat problema.   

o Informati pe retelele de socializare si mai ales in reclamele publicitare de la tv, despre 
existenta acestor programe.   De exemplu, studentii care au mai fost plecati (chiar si 
profesorii) nu stiu de existenta programului ERASMUS PLUS si de beneficiile lui. program 
despre care si eu am dat intamplator pe facebook. 

o As vrea sa stiu mai multe informatii despre proiectul Leonardo da Vinci dar nu stiu exact 
de unde, sau cum sa fac acest lucru. 

o Prezenta personaluui si a persoanelor acreditate de Agentie in zona rurala sau in orasele 
mici. 

o Mai multe activitati de informare si/sau formare pentru scrierea de proiecte LLP. 
o Ghiduri incomplete. 
o Mai multe informatii despre proiecte. 
o Dupa parerea mea TIA nu a avut o expunere mare. Programele Erasmus si Leonardo 

poate ceva mai mult dar posibilitatile TIA aproape deloc. Cred ca ar trebui investit mai 
mult in prezentarea in scoli, licee si universitati a acestor programe. Poate o campanie 
media ar ajuta in colaborare cu televiziunile si radiourile romanesti. Fie o puternica 
campanie pe net. Din cate am vazut eu majoritatea celor care stiu despre aceste proiecte 
sunt tinerii implicati in voluntariat sau ONG-uri. Consider ca nu este de ajuns si in plus 
reprezinta nefolosirea fondurilor de care dispune tara noastra. 

o Informatiile nu au venit in mod clar de la inceput,in ceea ce priveste pasii care trebuiau 
urmati. 

o Sesiunile de informare asupra programelor si alte detalii ce tin de acestea sa fie 
organizate si in afara Bucurestiului (ex: Prahova). 

o Ar trebui sa informati studentii despre programele vostre cu bani europeni.Eu unul am 
aflat de la colegi,nici un cadru nu a fost interesat informeze tot grupul de studenti.Cat 
despre Leonardo Da Vinci si alte programe am aflat de la straini pe mare,in conditiile in 
care in Romania nimeni nu spune nimic,probabil se spune, dar nu tuturor.Nu exista o 
campanie de informare, sau nu se vrea? 

o As dorim mai multe informatii despre alte programe, si mi-ar fi de folos o structurare a 
informatiilor trimise pe newslettere, nu numai cu cursurile organizate, ci si cu programele. 
Intrucat timpul de informare este limitat m-ar ajuta in a ma atentiona ca exista si alte linii 
de finantare ce ma pot ajuta in activitate mea. 

o Trebuie sa aveti mai multa vizibilitate in mediul online. Personal, e prima data cand aud 
de aceasta agentie, desi am fost plecat in afara si prin Erasmus, si prin Leonardo da Vinci.    
Numele agentiei este kilometric si foarte usor de trecut peste, chiar fie doar si abrevierea.    
Informatiile de pe website ar trebui sa fie mult mai concrete. Aici ma refer la ce aveti exact 
de oferit, nu doar dublarea unor informatii (la Despre noi, si Calitate, monitorizare si 
audit)    Punerea in prim plan a publicatiilor si evenimentelor.    La publicatii ati putea 
adauga o scurta descriere despre ce se refera fiecare document in parte. 

o Mult mai clara informare la INCEPUTUL proiectelor asupra regulilor financiare care 
sunt foarte importante.  Este nefiresc sa fii instiintat la sfarsitul proiectului ca trebuia 
realizat ceva sau ca anumite cheltuieli ar putea fi ineligibile.  De asemenea daca exista 
noutati se mai pot face reuniuni de informare si la sfarsitul anului I al proiectelor 
Comenius care pot fi un bun prilej de diseminare al exemplelor de buna practica. 

o Regulile financiare sa nu se schimbe retroactiv.   Sa se respecte ce se stabileste. 
o Doresc mai multe informații despre noile tipuri de activități care se vor derula începând cu 

2014.  Chiar dacă nu au fost convenite la nivel european,câteva precizări ar fi binevenite. 
S-ar realiza poate și un feedback cu aceasta ocazie. 
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o Mesaje mai clare si explicite cu privire la bugetul aprobat. (greseli de calcul )-zi a portilor 
deschise cand fiecare beneficiar sa aiba ocazia sa vina la AN si sa cunoasca responsabilii 
de actiuni si programe. 

o Mult mai multa promovare. 
o Sa fiu invitat la formari si cursuri gratuite ale ANPCDEFP pe diferite teme ! pregatire mai 

temeinica a materialelor de informare (respectiv calitatea informatiei) in timpul 
seminariilor organizate de catre Agentie. 

o Explicatiile financiare sunt insuficiente, iar colaborarea si implicarea departametului 
financiar din ANPCDEFP este cvasiinexistenta!  Apelul si toate celelalte informatii ar 
trebui postate pe site in limba romana, deoarece unele dintre ele sunt doar in limba 
engleza. 

o Un ghid de bune practici ar fi cu siguranta util pentru toti aplicantii, mai ales pentru cei 
care aplica pentru prima oara.  2. O documentatie simplificata mult este absolut necesara, 
avand in vedere ca toate activitatile necesare desfasurarii proiectului implica munca 
suplimentara sustinuta si neplatita (uneori chiar nerecunoscuta sau neapreciata la nivelul 
institutiei in care ne desfasuram activitatetea). 

o Explicatii si ajutor in completarea unor documente 
o Mai multe seminarii în teritoriu (nu doar în București) ar fi benefice pentru cei neinițiați. 
o Contabilii si directorii de scoli sa primeasca instructiuni cu privire la implicatiile fiecaruia 

in managementul financiar al proiectului. 
o Inexistenta unui ghid pentru Mobility tool in limba romana. 
o Este important ca instruirile de la inceput de proiect sa se faca pana pe 15 septembrie.  

Sunt mobilitati care au loc in luna septembrie si ar fi necesare multe din informatiile pe 
care dumneavoastra ni le furnizati. 

o Pt. cei incepatori, ni s-a spus ca va fi o informare in luna octombrie, dar pana acum, nimic. 
Este foarte util grupul de discutii pe yahoo, dar se pare ca vorbim cam singuri acolo... nu 
am vazut raspunsuri ale Agentiei. Daca ar fi un moderator al Agentiei, nu cred ca ar mai fi 
nevoie de informare face to face.... 

o Toate detaliile privind utilizarea corecta a bugetului ar trebui precizate clar la inceputul 
perioadei de desfasurare a proiectului; nu ar trebui sa apara reguli noi pe parcurs fara sa 
fim atentionati direct si explicit cu privire la modificarile survenite. 

o Aspectele financiare să fie mai bine detaliate, având în vedere că beneficiarii de obicei nu  
stăpânesc acest domeniu. 

o Eu simt nevoia unor ghiduri unitare, mai clare, chiar putin mai tehnice, cu grile/indicatori 
si focus pe rezultate si impact.    Pentru unele formari as propune sesiuni de follow up, mai 
ales pentru cele practice si importante pentru participantii in proiecte.     O parte din 
structura Agentiei este destul de formala.... 

o Este necesar sa se ofere date / cataloage / link - uri cu promotorii de proiecte europene 
(cum este catalogul cu vizite). 

o Reguli foarte stricte si inflexibilitate cand lucrati cu incepatori (initiativa 1.2). 
o Calendarul anuntarii rezultatelor si semnarii contractelor ar trebui publicat.   Trimiterea 

unor fise de evaluare pentru proiectele declarate neeligibile. 
o Este nevoie de mai multa claritate in unele aspecte:  -   conceptul de "lump sum" are un 

inteles mult mai restrictiv la noi fata de partenerii nostri din vestul Europei, pe care avem 
tendinta de a-i stresa cu multimea de documente pe care trebuie sa le obtinem si pastram 
noi pentru a justifica banii cheltuiti in mobilitati.,   -  precizari scrise in legatura cu 
regimul mobilitatilor dupa depasirea numarului de 16 ( pentru adult learners) la GRU-
24M   - pe unele documente ce tin de proiecte incepute in 2011 apare un logo LLP, pe 
altele apare noul logo; noi am primit indicatia de a folosi vechiul logo, partenerii nostri 
europeni, noul logo. 
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o Exista un ghid de bune practici in proiectle Grundtvig? Daca da, ar trebui publicat/facut 
cunoscut celor care au proiecte Grundtvig. 

o Mi-as dori sa se organizeze seminarii de promovare a actiunilor viitoarelor programe  
europene , dar si seminarii de informare a potentialilor candidati pe fiecare actiune in 
parte. 

 
Raportare 

o Persoanele noi ar trebui instruite corespunzator.  Raportul financiar nu este analizat la 
timp. 

o Raportarile financiare, modul in care trebuie justificati banii. Inclusiv voluntarii 
internationali au mentionat ca a fost dificil sa ceara de fiecare data bon cu stampila. 

o Lipsa de transparenta in ceea ce priveste judecarea costurilor proiectului in etapa de 
raportare, situatii similare fiind tratate diferentiat.  Aprobarea unui cost in etapa de 
evaluare a proeictului si taierea sau reducerea costului in etapa de evaluare a raportului  
Judecarea bugetului proiectului pornind de la premisa ca sumele sunt mari pentru 
Romania, si desi Ghidul Programului si Apelul National permit alocari bugetare mai mari, 
responsabilii de actiune stabilesc in mod arbitrar plafoane ale costurilor. Aceasta situatie 
ar putea fi reglementata de Apelul National, care sa stabileasca in mod concret plafonele 
bugetare, astfel incat si aplicantii sa stie ca sumele sunt mai mici (de ex 50 euro cazare si 
masa/zi este redus de catre responsabilii de actiune, pe baza unor algoritmi 
netransparenti)  Promovarea cantitatii in dauna calitatii - limitarea bugetelor proiectelor, 
in asa fel incat sa se poata finanta mai multe proiecte conduce la finantarea unor proiecte 
cu punctaje mici sau gestionate de organizatii si echipe fara experienta. Se poate institui o 
linie bugetara special dedicata celor la inceput de drum, care sa poata aplica pe sume mai 
mici. 

o Rapoartele individuale ale participantilor sunt prea complexe 
o Prea multe detalii din rapoartele finale se cer a fi repetate.  - efectul unei actiuni conteaza, 

rezultatul acestei actiuni si nicidecum documentatia cu care trebuie sa dovedim 
implementarea proiectului.    O ZI BUNA VA DORESC ! 

o Documentația este foarte stufoasă  - comisioanele bancare nu sunt incluse în cheltuielile 
eligibile  - decontarea finală se face târziu. 

o Am dori ca pe viitor formularul  de raportare finala sa fie in limba de lucru a proiectului 
sau in limba nationala asa cum au si celelalte agentii din Europa  informatiile din cadrul 
sesiunilor de informare sa fie clar formulate si sintetizate  avand in vedere dificultatile pe 
carele intampina beneficiarii 

o Nu stiu daca acesta este locul,nu e o problema de colaborare, poate ca nu depinde de 
profesionistii de la ANPCDEFP, dar  situatia de a face un raport final  de proiect pe 
formular in limba engleza ( cu foarte multe specificari , mai ales la rezultate, unele 
redundante), limba proiectului fiind franceza , am filtrat-o personal ca un mod de a 
ingreuna excesiv o etapa de lucru in proiect , care , altfel , poate sa fie datatoare de 
satisfactie finala. In plus, datorita acestei situatii, colaborarea finala cu partenerii, care si-
au facut rapoartele pe formulare in limba materna( ex Spania, Grecia) cu descriere in 
l.materna, a fost trunchiata.  Va multumesc , sper ca trairea mea conteaza cu adevarat. 

o Ajutorul pe realizarea raportului (nu toti am avut sansa unui training!) 
o Au fost întârzieri serioase la evaluarea raportului final si la decontare.    Deși evaluarea 

raportului final a intarziat cu 2 luni de la scurgerea termenului de 90 de zile, am primit un 
e-mail că acesta necesita completari, si in masura in care nu trimitem documentele in 3 
zile, se va incepe imediat procedura de recuperare a finantari. Păi așa NU! De altfel era 
vorba de greșeala evaluatorului, care a pierdut un act din dosar, deci nu era cazul să se 
folosească un astfel de limbaj.    Au fost cazuri în care la evaluarea calitativă s-a putut 
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observa un subiectivism clar al evaluatorului și nu erau respectate criteriile din Ghid. Mai 
ales dacă comparăm interpretarea evaluatorilor români, cu interpretările aceluiași Ghid 
de către AN din celelalte țări.    Sunt țări unde deși au trecut la sistemul cu PDF, nu se 
cere ca formularul să fie înregistrat înainte ca acordurile de parteneriat să fie trimise și 
semnate de parteneri. Sau la descrierea partenerilor se acceptă ca acea descrierere să fie 
scrisă în limba partenerului, nu doar în română sau engleză. Deși personal mi se pare un 
sistem deja prea flexibil, îmi place ideea că nu se urmărește respingerea imediată a 
proiectelor bune pentru astfel de formalități. 

 
Restricții privind candidaturile 

o Mi s-a parut a fi discriminare in timp ce nu mi s-a permis participarea la candidatura pt 
mobilitati individuale comenius pt ca fusesem beneficiar in 2010!  Trebuia sa ni se permita 
sa ne depunem candidatura si daca aveam punctaj asta era!!!!!!!!!!! 

o Doua aspecte - restrictiile privind candidatura - de ce sa inlaturi potentialii candidati? Cei 
care aplica pentru prima data au avantajele lor. Corect e sa castige cel mai bun.  Al doilea 
aspect, de ce trebuiie sa completam formularul intr-o limba straina. Completarea 
formularului necesita cunostinte de limba straina mult superioare celor necesare pentru 
participarea la curs. 

o A fost frustrant faptul ca s-a impus bariera de a candida doar o data la 2 ani acum pentru 
ultimul an al acestui exercitiu bugetar. Va sugerez pentru urmatorul exercitiu sa se poata 
participa anual la mobilitati 

o Durata de 2 ani pina la obtinerea unei alte burse 
o Limitarea optiunii de a candida a formabililor care au obtinut grant-uri Comenius in 

ultimii 2 ani. 
o Mentiunile mele se refera mai mult la participarea la activitati:  -Timpul dupa care se 

poate re-aplica, respectiv 3 ani e gresit exagerat de mare. Eu ca aplicant as fi interesat sa 
aplic mai des.Dar dupa 3 ani de asteptare i-mi piere interesul, si chiar uit ce am acumulat 
in mobilitatea anterioara.  -In cardul bugetului castigat de aplicant ar trebui specificata 
expres o rubrica cu o suma ce poate fi cheltuita strict pentru carti, DVDuri  in domeniu 
stiintific ales, pe baza de chitanta fiscala. Eu ca aplicant as fi mai interesat sa achizitionez 
carti decat suveniruri sau chilipiruri de pe la toate talciocurile si targurile din pietele 
oraselor vizitate.   -mobilitatile sa puna accent mai mare pe activitati culturale decat pe 
cele de recreere. Ar trebui inclus   in buget posibilitate de decontare pentru cateva bilete la 
un teatru, la o filarmonica, la un muzeu, decat plimbari cu vaporasul, telefericul sau 
autocarul prin orase. 

o Ar fi bine sa nu mai existe restrictii administrative referitoare la stoparea candidaturilor 
celor care au participat in ultimii 2 ani la mobilitati Comenius. Sa nu se mai ofere avantaje 
la punctaj noilor candidati, ori celor din mediul rural, sa fie admise cele mai originale si 
calitative candidaturi. 

o Sa avem dreptul la aplicatii in fiecare an 
o Pentru programele Comenius si Leonardo da Vinci poate ar fi bine ca fiecare institutie sa 

poata avea voie la un numar de aplicatii pe an conform cu marimea institutiei. De exemplu 
scoala la care lucrez are peste 100 de profesori si aproape 2000 de elevi si poate candida 
in aceleasi conditii cu o scoala cu 15 profesori si 250 de elevi. 

o Poate nu e cazul sa oferiti granturi din 2 in 2 ani , de ce sa nu mergem anual daca suntem 
preocupati ?  Sa ne gandim ca salariile nu ne ajuta sa platim stagii , cum fac profesori din 
tari dezvoltate. 

o Poate ca nu trebuia sa se impuna restrictia de a candida la Comenius timp de doi ani. 
Pentru unii dintre noi, timpul in ani e limitat, nu mai are rabdare. 

 122



o Cred ca ar trebui sa se tina cont mai mult de persoanele care nu au experianta, acestea sa 
fie trimise mai degraba la cursuri. Poate ca ar trebui sa se organizeze separat cursuri 
pentru incepatori si cursuri pentru cei care au experianta si activitati multe in spate. Se 
intampla ca numai acestia din urma sa fie acceptati la cursuri. Nu mi se pare corect! Poate 
un timp, cei care au deja un numar de cursuri, sa nu mai poata aplica la alte cursuri, 
lasand astfel loc si celor fara un CV impresionant, care abia de curand au incepu a activa. 

 
Organizarea de reuniuni 

o Ar fi mai usor participarea la intalnirile organizate de ANPCDEFP, daca s-ar putea 
organiza in mai multe orase din diferite regiuni ale tarii. 

o Ar fi util ca responsabilii de actiuni sa aiba un program de intalniri cu beneficiarii, in 
afara cursurilor organizate sau a alteor vizite la sediul AN. Multumesc 

o Consider ca se impune organizarea instruirii responsabililor de proiecte mult mai devreme, 
inainte de demararea activitatilor proiectelor. S-a nimerit sa avem prima reuniune de 
proiect la scoala noastra inainte de a merge la instruire si multe intrebari care ar fi trebuit 
sa le adresez agentiei le-am adresat colegilor care au derulat astfel de proiecte in trecut. 

o Sa nu mai fie restrictii de participare la seminarii (ca numar de persoane care vin din 
partea unei institutii) 

o Cred ca ne-ar fi util ca, in timpul prezentarilor care se fac cu ajutorul video-proiectorului, 
sa ni se ofere si fise care sa cuprinda informatia prezentata, pe marginea careia sa facem 
adnotari. 

o Ne dorim mai multe consfatuiri zonale, mai ales pentru noile tipuri de programe Erasmus 
+.  Asteptam cu drag sa pornim spre nopile proiect si mai ales sa castigam pentru scoluile 
pe care le reprezentam. 

o Activitatile de seminarii sa se desfasoare "vinerea" incepand cu ora 9 
o Nu am nimic de reproșat ANPCDEFP.  As sugera totuși sa organizeze mai multe sesiuni de 

întâlnire, pe an, destinate beneficiarilor de granturi pentru proiecte astfel încât sa putem 
realiza schimburi practice concrete.  Mulțumesc. 

o Actiuni de informare si prezentare a programelor agentiei in provincie( orasele mici si 
ZONA RURALA). 

o Ședintele de informare sa fie organizate pe regiuni. De exemplu Centru etc. 
o Organizarea unor intalniri locale sau regionale intre reprezentanti ai agentiei si persoane 

interesate de formarea continua posibilitatea ca si organizatii precum Casa Corpului 
Didactic sa aplice pt cursuri de formare pe actiunea 4.3. 

 
Site-ul ANPCDEFP 

o Informatiile pe site sunt rare. 
o Mai buna organizare a site-ului. 
o Nu tine de colaborarea cu personalul dvs, dar te lovesti de el la tot pasul :Site-ul e prea 

greoi; nu gasesti usor ce cauti. Cand gasesti! Ar trebui imbunatatit. Comparativ cu al 
ISMB-ului, e extraordinar. Dar al ISMB-ului e cel mai slab site din cate am vazut eu pe net. 
Si am vazut multe... Dvs. ar  trebui sa aveti un site grozav! Spor in tot ce faceti si 
multumesc pentru posibilitatea pe care mi-ati oferit-o!  Cu stima :) 

o Neapărat, site-ul institutiei dvs. TREBUIE refăcut! 
o Pentru o persoana care nu foloseste site-ul agentiei, este destul de greu in prima instanta 

de a descoperii anumite informatii/documente. Eventual puteti revizui putin structura site-
ului si sa il faceti putin mai 'user friendly'. 

o Pagina nu are nici o limba internationala (ex. engleza) 
o Nu sunt informatii suficiente pe site. Am noroc cu forumul de discutii in care sunt din 

aceasta luna...  (as avea nevoie de informatii financiare, despre administrarea banilor, ce 
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se deconteaza si ce nu intr-un Proiect Multilateral Comenius, exprimate in formulari clare 
si la obiec- insa am inteles ca vor fi sesiuni de informare privind aceste aspecte. Le astept 
cu nerabdare.) 

o Site-ul Anpcdefp este FOARTE confuz pentru cine nu s-a obișnuit cu el și confuz pentru 
cine s-a obișnuit cu el.   Formularul pentru raportul final al parteneriatului a sosit foarte 
târziu.   Aș vrea să aflu mai multe amănunte despre parteneriatele Leonardo de Vinci și 
Grundtvig, printr-un contact direct cu cineva din agenție, nu prin intermediul site-ului. 

o URGENT - refacerea site-ului web al institutiei;  2. sperăm, în generatia următoare de 
programe, în instrumente de raportare mai prietenoase si în reguli mai suple; 

 
Programul Tineret în acțiune 

• Cred cu certitudine ca programul Tineret in Actiune a ajuns foarte birocratic. Sunt foarte 
multe organizatii de tineret cu care lucrez, din mediul rural, care nu mai aplica la TIA 
tocmai pentru ca nu pot face fata cerintelor birocratice. Si cred ca interesul programului 
pentru tineret este sa educe, sa dezvolte grupurile care au nevoie de acest program suport. 

• In cazul unui grup informal, care nu are experinta in implementarea de proiecte si mai ales 
in contabilitate, consider ca ar fi nevoie de un pachet de informatii mai amanuntit in 
legatura cu partea financiara a proiectului. Ne-am lovit de multe ori de situatii care nu 
erau prevazute sau explicate nici in ghid, nici in apel, si nu am gasit informatii in acest 
sens. 

• Deși se vrea un responsabil din punct de vedere al sustenabilității, departamentul financiar 
din cadrul TiA cere un raport final care conține un teanc impresionant de hârtie (de fiecare 
dată ne gândim la câți copăcei au murit din cauza noastră). Acesta ar putea fi diminuat 
considerabil prin transmiterea in variantă  electronică a unora dintre ele. 

• Unii ofiteri interpreteaza regulamentul discretionar, dezavantajand beneficiarii cu care nu 
au o relatie buna sau cu care au un conflict personal. Nu este cazul meu, dar aceste lucruri 
se cunosc la nivel de Program TiA insa nici o masura nu este luata. 

• Ca beneficiari ai A1.1 si A4.3 dorim sa subliniem ca cel mai deranjant lucru sunt 2 aspect:  
a) Subfinantarea transportului international. Daca aici am lucrat cu benefiecarii externi 
(partenerii ONG-uri din UE) si acestia au inteles sau au acceptat costurile aprobate de 
Agentia Romana nu putem sa spunem ca a fost totul ok. Exemplu avem partenerii care vin 
din Portugalia de pe o insula si ne-a fost aprobat transportul din Lisabona. In aceste 
conditii am decontat numai 50% din costurile de calatorie si partenerii au fost nemultumiti.  
b) Solicitarea dovezi de plata a biletelor de transport. Aici sunt cele ma mari problem. 
Partenerii se simt total neconfortabil cand solicitam aceste documente si de cele mai multe 
ori se fac ca nu inteleg si nu truimit aceste documente. De multe ori participantii isi 
procura biletele ONLINE si neglijeaza sa printeze si documentele prin care au facut plata 
si nu mai au cum sa faca dovada...si multe alte problem avem cand solicitam acesta 
documente. In aceste conitii noi ne pierdem parteneri pt ca refuza sa mai vina in 
ROMANIA. Trebuie reglementat acesta situati cat mai repede si mai efficient. Nu putem 
face noi Beneficiarii politie cu parteneri. Multumim. 

• Cam multa birocratie  Sunt tot felul de tips pe care nu le inveti decat din experienta si care 
unui om care n-a mai facut in viata lui proiecte (cum sustine TiA ca se adreseaza tinerilor 
si fara experienta) nu ii trec prin cap. Ar trebui adunate si publicate de la utilizatori 
anonimi. De exemplu, ca centralizatorul de cheltuieli pt raport arata sumele cu 2 zecimale, 
dar calculeaza cu 4 si daca nu calculezi cu 4, nu ai cum sa pici cent pe cent ca valoare 
totala.   Ca banii ar trebui trimisi intotdeauna dupa ce primesti boarding pass-urile de la 
participanti (si sa se gaseasca o cale de a deconta transferul bancar, care poate ajunge si 
la 100 E.)   Agentia sa defineasca foarte clar ce intra in caz de forta majora la schimbarea 
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programului (de exemplu, greva aeriana din cauza careia se decaleaza biletele o zi, nu este 
considerata caz de forta majora, desi este obiectiva, nu intra in puterea organizatorilor sau 
participantilor). Etc. 

• Mai mare reprezentativitate a multiplicatorilor de informatie Tineret in actiune. 
 
Alte aspecte 

o Mobilitatile individuale nu ar trebui lasate la dispozitia directorilor de institutii scolare! 
o Nu mi-au parvenit contractele FSE trimise prin posta, pana la urma nu a fost nici o 

problema pentru ca la final, am obtinut numerele de la Agentie. Ar fi o idee sa trimiteti 
documentele prin serviciu de curierat sau daca e Posta Romana macar cu confirmare de 
primire.) 

o Beneficiari care nu aveau cunostinte suficiente de limba. 
o Consider ca ar trebui o mai mare implicare din partea profesorilor coordonatori in 

alegerea materiilor si alte lucruri administrative. 
o Avind in vedere noul concept "Learning for a Long Life" cred ca trebuie privita echilibrat 

conditia de crestere a sanselor de angajare a adultilor 50+ care invata,  tinind cont de 
zonele (de multe ori defavorizate) din care acestia vin; obligativitatea criteriului de 
angajabilitate pentru acestia inseamna practic ca, fosta componenta Grundtvig din 
programul ce urmeaza ( Erasmus for all)  va fi inchisa. 

o Raportul final mi se pare extrem de stufos  2. Perioada de timp de la depunerea 
candidaturii pana la anuntarea rezultatelor este prea lunga.  3. Sunt prea multe prioritati 
(europene,nationale, anuale) pe care candidatura trebuie sa le respecte. Acestea limiteaza 
prea mult initiativa candidatilor. 

o Cred ca programul ar fi fost cu atat mai interesant cu cat la cursuri s-ar specifica nivelul 
minim de pregatire al participantilor, deoarece multi dintre participanti aveau un nivel de 
cunoastere al limbii engleze destul de scazut, desi eram cu totii profesori de limba engleza. 

o Accesul mai facil la unele actiuni: Grundtvig, Vizite de studiu. 
o Ar fi necesara o mai mare implicare a agentiei in colaborarea cu responsabilii la nivel de 

judet , respectiv Inspectorat Scolar Mures,unde cei care se ocupa de acest departament se 
schimba foarte des,nu exista interes prea mare pentru sprijinirea celor interesati de 
asemenea programe de formare lucru ce se poate observa din numarul relativ mic de burse 
obtinute dar si numarul mic al celor care aplica. Cred ca obligativitatea completarii 
formularului in lb.engleza nu este chiar cel mai bun lucru.Ne scapa unele nuante si suntem 
obligati sa apelam la profesorii de engleza sau chiar sa-i platim. 

o Agentia gestioneaza banii contribuabililor europeni, in consecinta ar trebui sa lase la o 
parte subiectivismele si sa se centreze pe calitate. 

o Nu exista factori negativi privind Agentia. Daca s-ar putea ca directiva nationala sa revina 
la mai multe termene de depunere a proiectelor pe parcursul unui an, in loc de 3 cum erau 
in ultimul timp. 

o Slab sprijin acordat tinerilor cu studii superioare (nivel master) care sunt in cautarea unui 
loc de munca in cadrul UE 

o Nu este cred legat de ANPCDFP, ci de sistemul in sine de alegere si participare la un curs 
oferite de un anumit furnizor. As adauga in lista cu ofertele de cursuri si un sistem de feed-
back din partea participantilor. Ca la booking eventual. Ca sa stim atunci cand alegem 
cursul, nu numai tema, durata si locul de desfasurare dar si cate ceva despre satisfactia si 
evaluarea fostilor participanti. 

o Angajații ANPCDEFP nu cunosc foarte bine diferența între programul Erasmus și 
programul MOF. Prin urmare, una dintre candidaturile mele a fost respinsă pe motivul că 
cei din învățământul universitar pot accesa programul de mobilități Erasmus, mai potrivit 
pt. ei.  1. La programul Erasmus nu poți să te înscrii la cursuri de formare, ci doar ca TU 
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să predai.  2. Prin Erasmus poți să te duci la o universotate din străinătate numai dacă 
există un acord cu acea intituție în prealabil. Sub nicio formă nu acoperă nevoile de 
formare ale acelui cadru didactic.  3. Pentru formarea profesorilorde limbi străine, ceilalți 
colegi europeni pot depune candidaturi pt. cursuri de limbă sau literatură, iar noi nu. Nu 
cred că ei sunt în ilegalitate, mai ales că ei accesează fonduri europene ănainte de noi. 

o Consider ca noua varianta ERASMUS + nu poate fi aplicabila la noi si nu ar face decat sa 
diminueze participarea la cursurile de mobilitati individuale.Mobilitatile individuale ar 
trebui lasate individuale, nu gestionate de institutie.Daca tot muncim suplimentar sa fie 
inbeneficiul  nostru! 

o Consider ca perioada de plasament practic a fost mult prea mica. Mi-ar fi placut sa pot 
beneficia pe o perioada mai lunga de timp. 

o De studiat posibilitatea de flexibilitate a restrictiilor in timp. Nu de eliminat ci doar de 
adaptat la situatiile reale in functie de tipurile de activitati aprobate.  In special la 
activitatile cu desfasurare in mediu natural, unde conditiile meteo schimbatoare pot decala 
programul de activitate.  Adaptarea proiectelor europene la realitatile romanesti: costuri, 
mentalitate, etc. 

o Am dori lucruri mai practice la cursuri, strict proiect. 
o Nu mai impuneti o anumita banca in care beneficiarul mobilitatii sa-si deschida un cont 

pentru a primi bursa financiara.  Este nevoie de o mediatizare mai buna. 
o Selectii mai obiective, nu in functie de "preferatii" profesorilor. 
o Procedura dificila de obtinere a documentului de mobilitate Europass. Nu din partea 

inspectoratelor sau a agentiei, ci din partea formatorilor. 
o Eu consider ca au beneficiat de stagii pentru profesorii de limbi moderane si cadre 

didactice care in fapt predau alte discipline si care nu au facut fata cursurilor lasand o 
imagine urata Romaniei. 

o Adresabilitate pentru orice varsta, inclusiv programele de formare pe TiA- cei cu 25 de ani 
vechime - UNII !!!!- chiar avem disponibilitate pentru formare, perfectionare, diseminare, 
multiplicare  etc 

o Poate ar fi bine ca toti angajatii anpcdefp sa detina acelasi grad de deschidere si 
flexibilitate ) 

o 1.Timpul pentru realizarea unor materiale este uneori prea  scurt.  2.Cheltuielile nu sunt la 
toate capitolele foarte bine precizate-as dori chiar punctual sa stiu ce cheltuieli se pot face 
si ce cheltuieli trebuie evitate.  3.Coordionatorii de proiecte ar fi bine sa fie cunoscatori ai 
uneia din cele 2 limbi  de comunicare sau sa fie   profesori de  limbi straine,  uneori 
comunicarea dificila cu ceilalti parteneri provine si din  necunoasterea limbii in care se 
deruleaza proiectul. 

o Lipsa de conexiune si de sprijin fata de asociatiile de Romania in relatia cu EACEA. 
o Au fost situatii cand anumite documente nu au putut fi trimise online (submit), din motive 

necunoscute noua. 
o Comunicarea directă cu unitățile de învățământ, oferta de proiecte transmisă direct, prin 

mijloacele de comunicare electronică, eventual oferta generală dând astfel școlilor 
posibilitatea de a selecta din timp proiecte/ parteneri în conformitate cu interesele și 
resursele lor. 

o In cazul asistentilor Comenius s-ar putea verifica disponibilitatea reprezentantilor scolii 
gazda de a implica asistentii in activitatile institutiei printr-un set de propuneri cu timpi 
clari de materializare. Cu alte cuvinte   sa existe cu adevarat deschidere spre aspectele de 
cultura si traditie romaneasca si asistentii sa fie implicati in activitati si discipline care sa 
concorde cu pregatirea lor profesionala. 

o Am dori ca institutiile beneficiare, in speta serviciul contabilitate, sa aiba reguli clare 
pentru inregistrarea proiectelor finantate de Comisia Europeana prin intermediul 
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ANPCDEFP.  Inregistrarea proiectelor europene nu  au o procedura  de inregistrare in 
bugetul scolii si la nivel local , fiecare institutie procedeaza dupa propriile reguli. Am 
intampinat dificultati la plata membrilor echipei de proiect si a persoanelor din institutie 
care au efectuat pregatirea in regim plata cu ora . 

o Faptul ca dupa ce am fost selectati am fost descalificati. 
o Reducerea cifrelor de scolarizare  poentru invatamintul teoretic. 
o Uneori am avut impresia ca se schimba regulile in timpul jocului. 
o As vrea totusi sa adaug ca programul s-ar putea imbunatati daca asigurarea medicala ar 

fi inclusa in program. Mi-a fost imposibil sa-mi fac asigurare medicala publica atat in 
Romania (pentru ca deja terminasem facultatea) cat si in Spania. Cunosc foarte multi 
studenti care au plecat fara niciun fel asigurare medicala crezand ca in tara gazda pot 
avea acces la asigurare gratuita.  EVS: Cred ca fiind voluntar cei de la organizatia gazda 
pot profita putin de asta si pot atrbui mai multe sarcini decat cele stipulate la inceputul 
stagiului. Cred ca voluntarul ar trebui informat cu care sunt drepturile lui si cate ore ar 
trebui sa munceasca in cadrul programului de voluntariat. 

o 1. Distribuirea burselor individuale Comenius in mod inegal in cele trei perioade de 
candidatura din cadrul unui an (runda 1 a beneficiat de mult mai multe granturi aprobate 
comparativ cu celelalte doua runde in ultimii ani)    2. Restrictii de depunere a numarului 
de parteneriate Grundtvig per institutie in anul 2013 fara anuntarea clara a acestora pe 
site. 

o Ingaduinta de a participa si scolilor care nu au primit nici o finantare, spre deosebire de 
scolile care primesc cate 3/mai multe finantari pe an la diverse proiecte. 

o Din pacate ANPCDEFP nu ofera un loc /o platforma de schimb de experienta intre 
beneficiari (unde sa gasim exemple de bune practici, tips&tricks, asa da/asa nu). 

o Nu stiu cat tine de voi.As dori o diseminare mai puternica a educatiei nonformale in 
scoli.Dar poate ca asta o sa facem si noi cei ce ne-am indragostit de nonformal si suntem 
dascali.Insa...avem mare nevoie si de voi. 

o Mai mult: rabdare si intelegere, claritate, perspectiva celuilalt pct de vedere. 
o Personal insuficient  Sprijinul institutiilor publice superioare (minister) inexistent. 
o Mai multa grija pentru cei din mediul rural. 
o Cred ca ar fi foarte bine dacă responsabili pe actiuni nu ar fi schimbati! Cei mai vechi in 

domeniu sunt niste profesionisti si e foarte usor de lucrat.  Va multumim pentru sprijin. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa: Chestionar 

 



Chestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIA

IMPORTANT 
In completarea acestui chestionar vă rugăm să vă referiți la ultimii patru ani (20102013). 

În ce calitate aţi beneficiat de serviciile oferite de Agenţia Naţională pentru Programe 
Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP)?

Tipul instituţiei din care făceaţi parte în momentul în care aţi beneficiat de serviciile 
oferite de ANPCDEFP (grădiniţă, şcoală, ONG etc):

În perioada în care aţi beneficiat de serviciile oferite de ANPCDEFP, făceaţi parte din 
următoarea categorie:

*

*

*

Am participat la evenimente de informare/promovare, dar nu am candidat la vreunul din programele administrate de ANPCDEFP 

(Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii sau Tineret în acţiune) 

nmlkj

Am candidat în cadrul unuia din programele administrate de ANPCDEFP (Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii sau Tineret 

în acţiune), dar candidatura mea nu a fost aprobată 

nmlkj

Am candidat în cadrul unuia din programele administrate de ANPCDEFP (Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii sau Tineret 

în acţiune) şi candidatura mea a fost aprobată 

nmlkj

Liceu/Colegiu Teoretic
 

gfedc

Universitate
 

gfedc

Liceu/Colegiu Tehnologic/Vocațional
 

gfedc

Institutie publica (alta decat ISJ sau DJST)
 

gfedc

ONG
 

gfedc

Nu făceam parte dintro organizație
 

gfedc

Școală Gimnazială
 

gfedc

Grădiniță
 

gfedc

DJST
 

gfedc

Școală Primară
 

gfedc

Grup Informal de tineri
 

gfedc

ISJ/ISMB
 

gfedc

Societate privată
 

gfedc

Alt tip de institutie. Precizati care
 

 
gfedc

elevi
 

gfedc

studenţi
 

gfedc

cadre didactice (de la grădiniţă la învăţământ universitar)
 

gfedc

directori de şcoală
 

gfedc

inspectori şcolari
 

gfedc

formatori
 

gfedc

lucrători de tineret
 

gfedc

voluntari
 

gfedc

alte persoane aflate pe piața muncii
 

gfedc

alte categorii. Care?
 

 
gfedc



Chestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIA
Precizaţi sursele şi modalităţile prin care vaţi informat cu privire la oportunităţile 

oferite de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi 
Formării Profesionale (ANPCDEFP):

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

*

*

contact direct cu reprezentanţii ANPCDEFP
 

gfedc

seminare/cursuri de formare organizate de ANPCDEFP
 

gfedc

publicaţii şi alte materiale elaborate de Agenţie
 

gfedc

paginile web ale Agentiei (anpcdefp.ro, llpro.ro, tinact.ro, europassro.ro, eurodesk.ro)
 

gfedc

inspectoratul şcolar
 

gfedc

biroul pentru programe comunitare al unei universităţi
 

gfedc

direcţia judeţeană de sport şi tineret
 

gfedc

conducerea instituţiei din care faceţi parte
 

gfedc

pagini web, listă de discuţii, alte modalităţi internet
 

gfedc

Serviciul european Eurodesk (Eurodesk Info)
 

gfedc

Reţeaua de formatori Tineret în Acţiune
 

gfedc

alţi participanţi la proiecte
 

gfedc

parteneri sociali (patronate, sindicate)
 

gfedc

massmedia
 

gfedc

altele; care?
 

 

gfedc
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Comenius
 

gfedc

Erasmus
 

gfedc

Grundtvig
 

gfedc

Leonardo da Vinci
 

gfedc

Vizite de studiu
 

gfedc

Vizite pregătitoare
 

gfedc

Eurydice
 

gfedc

Europass
 

gfedc

Eurodesk
 

gfedc

Schimburi de tineri
 

gfedc

Iniţiative ale tinerilor
 

gfedc

Proiecte pentru democraţie
 

gfedc

Serviciul european de voluntariat
 

gfedc

Tinerii în lume
 

gfedc

Formare şi reţele
 

gfedc

Întâlniri ale tinerelor cu responsabilii pentru politici de tineret
 

gfedc



Chestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIA
Aţi utilizat vreuna din publicaţiile Euryidice?

Aţi folosit vreunul din instrumentele Europass?

Cum apreciaţi publicaţiile şi materialele informative în format electronic realizate de 
Agenţie?

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

Programul/programele în cadrul căruia aţi candidat, dar nu aţi fost aprobat/ă.  

*

*

*
foarte bune bune slabe foarte slabe nu ştiu/nu pot aprecia

conţinut util şi complet nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

limbaj uşor de înţeles nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

aspect atrăgător nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

*
foarte bune bune slabe foarte slabe nu ştiu/nu pot aprecia

conţinut util şi complet nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

limbaj uşor de înţeles nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

aspect atrăgător nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

*

Da
 

nmlkj

Nu
 

nmlkj

Dacă da, precizaţi titlul, vă rugăm.  

55

66

CVul Europass
 

gfedc

Pasaportul lingvistic
 

gfedc

Documentul de mobilitate Europass
 

gfedc

Nici unul
 

gfedc

Comentarii/Propuneri de îmbunătăţire 

55

66

Comentarii/Propuneri de îmbunătăţire 

55

66

Programul sectorial Comenius – Programul de învăţare pe tot parcursul vieţi i
 

gfedc

Programul sectorial Erasmus – Programul de învăţare pe tot parcursul vieţi i .
 

gfedc

Programul sectorial Grundtvig – Programul de învăţare pe tot parcursul vieţi i
 

gfedc

Programul sectorial Leonardo da Vinci – Programul de învăţare pe tot parcursul vieţi i
 

gfedc

Vizite de studiu – Programul de învăţare pe tot parcursul vieţi i
 

gfedc

Vizite pregătitoare  Programul de învăţare pe tot parcursul vieţi i
 

gfedc

Programul Tineret în acţiune
 

gfedc

Alt 

alte 



Chestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIA
Tipul instituţiei din care făceaţi parte în momentul în care aţi beneficiat de serviciile 

oferite de ANPCDEFP (grădiniţă, şcoală, ONG etc)

În perioada în care aţi beneficiat de serviciile oferite de ANPCDEFP, făceaţi parte din 
următoarea categorie:

*

*

Societate privată
 

gfedc

Grădiniță
 

gfedc

ISJ/ISMB
 

gfedc

DJST
 

gfedc

ONG
 

gfedc

Nu făceam parte dintro organizație
 

gfedc

Liceu/Colegiu Tehnologic/Vocațional
 

gfedc

Școală Gimnazială
 

gfedc

Liceu/Colegiu Teoretic
 

gfedc

Institutie publica (alta decat ISJ sau DJST)
 

gfedc

Școală Primară
 

gfedc

Universitate
 

gfedc

Grup Informal de tineri
 

gfedc

Alt tip de institutie. Precizati care
 

 
gfedc

elevi
 

gfedc

studenţi
 

gfedc

cadre didactice (de la grădiniţă la învăţământ universitar)
 

gfedc

directori de şcoală
 

gfedc

inspectori şcolari
 

gfedc

formatori
 

gfedc

lucrători de tineret
 

gfedc

voluntari
 

gfedc

alte persoane aflate pe piața muncii
 

gfedc

alte categorii. Care?
 

 
gfedc



Chestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIA
Precizaţi sursele şi modalităţile prin care vaţi informat cu privire la oportunităţile 

oferite de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi 
Formării Profesionale (ANPCDEFP):

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

*

*

contact direct cu reprezentanţii ANPCDEFP
 

gfedc

seminare/cursuri de formare organizate de ANPCDEFP
 

gfedc

publicaţii şi alte materiale elaborate de Agenţie
 

gfedc

paginile web ale Agentiei (anpcdefp.ro, llpro.ro, tinact.ro, europassro.ro, eurodesk.ro)
 

gfedc

inspectoratul şcolar
 

gfedc

biroul pentru programe comunitare al unei universităţi
 

gfedc

direcţia judeţeană de sport şi tineret
 

gfedc

conducerea instituţiei din care faceţi parte
 

gfedc

pagini web, listă de discuţii, alte modalităţi internet
 

gfedc

Serviciul european Eurodesk (Eurodesk Info)
 

gfedc

Reţeaua de formatori Tineret în Acţiune
 

gfedc

alţi participanţi la proiecte
 

gfedc

parteneri sociali (patronate, sindicate)
 

gfedc

massmedia
 

gfedc

altele; care?
 

 

gfedc

55
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Comenius
 

gfedc

Erasmus
 

gfedc

Grundtvig
 

gfedc

Leonardo da Vinci
 

gfedc

Vizite de studiu
 

gfedc

Vizite pregătitoare
 

gfedc

Eurydice
 

gfedc

Europass
 

gfedc

Eurodesk
 

gfedc

Schimburi de tineri
 

gfedc

Iniţiative ale tinerilor
 

gfedc

Proiecte pentru democraţie
 

gfedc

Serviciul european de voluntariat
 

gfedc

Tinerii în lume
 

gfedc

Formare şi reţele
 

gfedc

Întâlniri ale tinerelor cu responsabilii pentru politici de tineret
 

gfedc



Chestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIA
Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care va asigurat informarea şi 
consultanţă pentru depunerea candidaturii? 
 

Aţi utilizat vreuna din publicaţiile Euryidice?

Aţi folosit vreunul din instrumentele Europass?

Cum apreciaţi publicaţiile şi materialele informative în format electronic realizate de 
Agenţie?

foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă
nu pot aprecia/nu se 

aplică

Deschidere nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Amabilitate nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Explicatii clare nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Explicații corecte nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Promptitudine în răspuns 
(la email, scrisori, telefon)

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

*

*

*
foarte bune bune slabe foarte slabe nu ştiu/nu pot aprecia

conţinut util şi complet nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

limbaj uşor de înţeles nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

aspect atrăgător nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. VA GARANTAM ANONIMATUL 
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Da
 

nmlkj

Nu
 

nmlkj

Dacă da, precizaţi titlul, vă rugăm.  

55

66

CVul Europass
 

gfedc

Pasaportul lingvistic
 

gfedc

Documentul de mobilitate Europass
 

gfedc

Nici unul
 

gfedc

Comentarii/Propuneri de îmbunătăţire 

55

66

alte 



Chestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIA
Cum apreciaţi publicaţiile şi materialele informative pe hârtie realizate de Agenţie?

Programul în cadrul căruia aţi participat. Vă rugăm să alegeţi o singură opţiune. Veţi 
avea prilejul să reveniţi la această întrebare şi să bifaţi şi alte opţiuni.  

În ce priveşte participarea dvs. la programul Comenius: 

Cum apreciaţi colaborarea cu personalul departamentului Comenius care va asigurat 
informarea şi consultanţă în toate etapele proiectului? 
 

*
foarte bune bune slabe foarte slabe nu ştiu/nu pot aprecia

conţinut util şi complet nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

limbaj uşor de înţeles nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

aspect atrăgător nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

*

foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă
nu pot aprecia/nu se 

aplică

Deschidere nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Amabilitate nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Explicatii clare nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Explicații corecte nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Promptitudine în răspuns 
(la email, scrisori, telefon)

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Comentarii/Propuneri de îmbunătăţire 

55

66

Programul sectorial Comenius – Programul de învăţare pe tot parcursul vieţi i
 

nmlkj

Programul sectorial Erasmus – Programul de învăţare pe tot parcursul vieţi i .
 

nmlkj

Programul sectorial Grundtvig – Programul de învăţare pe tot parcursul vieţi i
 

nmlkj

Programul sectorial Leonardo da Vinci – Programul de învăţare pe tot parcursul vieţi i
 

nmlkj

Vizite de studiu – Programul de învăţare pe tot parcursul vieţi i
 

nmlkj

Vizite pregătitoare  Programul de învăţare pe tot parcursul vieţi i
 

nmlkj

Programul Tineret în acţiune
 

nmlkj

Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. VA GARANTAM ANONIMATUL 

55

66



Chestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIA
Cum apreciaţi colaborarea cu departamentul Financiar al Agenţiei?

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

Aţi participat la activităţi în cadrul programului Comenius, în calitate de:

foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă
nu pot aprecia/nu se 

aplică

Deschidere nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Amabilitate nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Explicatii clare nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Explicații corecte nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Promptitudine în răspuns 
(la email, scrisori, telefon)

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă
nu pot aprecia/nu se 

aplică

Deschidere nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Amabilitate nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Explicatii clare nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Explicații corecte nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Promptitudine în răspuns 
(la email, scrisori, telefon)

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

*

Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. VA GARANTAM ANONIMATUL 
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Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. VA GARANTAM ANONIMATUL 
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beneficiar de mobilitate individuală
 

gfedc

membru al echipei de proiect
 

gfedc

participant la un proiect, fără a face parte din echipa de management al proiectului
 

gfedc



Chestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIA
Tipul instituţiei din care făceaţi parte în momentul în care aţi beneficiat de serviciile 

oferite de ANPCDEFP în cadrul programului Comenius (grădiniţă, şcoală, ONG etc)

În perioada în care aţi beneficiat de serviciile oferite de ANPCDEFP în cadrul unor 
acțiuni Comenius, făceaţi parte din următoarea categorie:

În ce măsură participarea la programul Comenius a corespuns nevoilor 
dumneavoastră de formare profesională ? 

*

*

*

CCD
 

gfedc

DJST
 

gfedc

ONG
 

gfedc

Școală Primară
 

gfedc

Liceu/Colegiu Tehnologic/Vocațional
 

gfedc

Institutie publica (alta decat ISJ sau DJST)
 

gfedc

Școală Gimnazială
 

gfedc

Consilii locale/Consilii județene
 

gfedc

Societate privată
 

gfedc

Grădiniță
 

gfedc

Liceu/Colegiu Teoretic
 

gfedc

ISJ/ISMB
 

gfedc

Alt tip de institutie. Precizati care
 

 
gfedc

elevi
 

gfedc

studenți
 

gfedc

cadre didactice (de la grădiniţă la învăţământ universitar)
 

gfedc

directori de şcoală
 

gfedc

inspectori şcolari
 

gfedc

formatori
 

gfedc

alte persoane de pe piața muncii
 

gfedc

alte categorii. Care?
 

 
gfedc

în foarte mare măsură
 

nmlkj

în mare măsură
 

nmlkj

suficient
 

nmlkj

în mică măsură
 

nmlkj

deloc
 

nmlkj

Alt 

alte 



Chestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIA
În ce măsură participarea la programul Comenius a corespuns nevoilor 

dumneavoastră de dezvoltare personală? 

În ce măsură participarea dvs. la programul Comenius a corespuns nevoilor 
instituţiei din care faceţi parte? 

Aţi participat şi în cadrul altui program? 

În ce priveşte participarea dvs. la programul Erasmus: 

*

*

*

în foarte mare măsură
 

nmlkj

în mare măsură
 

nmlkj

suficient
 

nmlkj

în mică măsură
 

nmlkj

deloc
 

nmlkj

în foarte mare măsură
 

nmlkj

în mare măsură
 

nmlkj

suficient
 

nmlkj

în mică măsură
 

nmlkj

deloc
 

nmlkj

Programul sectorial Comenius – Programul de învăţare pe tot parcursul vieţi i
 

nmlkj

Programul sectorial Erasmus – Programul de învăţare pe tot parcursul vieţi i 
 

nmlkj

Programul sectorial Grundtvig – Programul de învăţare pe tot parcursul vieţi i
 

nmlkj

Programul sectorial Leonardo da Vinci – Programul de învăţare pe tot parcursul vieţi i
 

nmlkj

Vizite de studiu – Programul de învăţare pe tot parcursul vieţi i
 

nmlkj

Vizite pregătitoare  Programul de învăţare pe tot parcursul vieţi i
 

nmlkj

Programul Tineret în acţiune
 

nmlkj

Nu, vreau să merg mai departe
 

nmlkj



Chestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIA
Cum apreciaţi colaborarea cu personalul departamentului Erasmus care va asigurat 
informarea şi consultanţă în toate etapele proiectului? 
 

Cum apreciaţi colaborarea cu departamentul Financiar al Agenţiei?

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

foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă
nu pot aprecia/nu se 

aplică

Deschidere nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Amabilitate nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Explicatii clare nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Explicații corecte nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Promptitudine în răspuns 
(la email, scrisori, telefon)

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă
nu pot aprecia/nu se 

aplică

Deschidere nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Amabilitate nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Explicatii clare nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Explicații corecte nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Promptitudine în răspuns 
(la email, scrisori, telefon)

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă
nu pot aprecia/nu se 

aplică

Deschidere nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Amabilitate nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Explicatii clare nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Explicații corecte nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Promptitudine în răspuns 
(la email, scrisori, telefon)

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. VA GARANTAM ANONIMATUL 

55

66

Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. VA GARANTAM ANONIMATUL 

55

66

Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. VA GARANTAM ANONIMATUL 

55

66



Chestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIA
Aţi participat la activităţi în cadrul programului Erasmus, în calitate de:

În perioada în care aţi beneficiat de serviciile oferite de ANPCDEFP în cadrul unor 
acțiuni Erasmus, făceaţi parte din următoarea categorie:

În ce măsură participarea la programul Erasmus a corespuns nevoilor 
dumneavoastră de formare profesională ? 

În ce măsură participarea la programul Erasmus a corespuns nevoilor 
dumneavoastră de dezvoltare personală? 

*

*

*

*

student beneficiar de mobilitate studiu
 

gfedc

student beneficiar de mobilitate plasament
 

gfedc

cadru didactic beneficiar de mobilitate de predare
 

gfedc

cadru didactic sau non didactic beneficiar de mobilitate de formare
 

gfedc

membru al echipei de proiect IP
 

gfedc

membru al echipei de proiect EILC
 

gfedc

participant la un proiect, fără a face parte din echipa de management al proiectului
 

gfedc

studenți
 

gfedc

cadre didactice
 

gfedc

personal al universității (cadre nondidactice)
 

gfedc

alte categorii. Care?
 

 
gfedc

în foarte mare măsură
 

nmlkj

în mare măsură
 

nmlkj

suficient
 

nmlkj

în mică măsură
 

nmlkj

deloc
 

nmlkj

în foarte mare măsură
 

nmlkj

în mare măsură
 

nmlkj

suficient
 

nmlkj

în mică măsură
 

nmlkj

deloc
 

nmlkj

Alt 

alte 



Chestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIA
În ce măsură participarea dvs. la programul Erasmus a corespuns nevoilor instituţiei 

din care faceţi parte? 

Aţi participat şi în cadrul altui program? 

În ce priveşte participarea dvs. la programul Grundtvig: 

Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care va asigurat informarea şi 
consultanţă în toate etapele proiectului: 
 

*

*

foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă
nu pot aprecia/nu se 

aplică

Deschidere nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Amabilitate nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Explicatii clare nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Explicații corecte nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Promptitudine în răspuns 
(la email, scrisori, telefon)

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

în foarte mare măsură
 

nmlkj

în mare măsură
 

nmlkj

suficient
 

nmlkj

în mică măsură
 

nmlkj

deloc
 

nmlkj

Programul sectorial Comenius – Programul de învăţare pe tot parcursul vieţi i
 

nmlkj

Programul sectorial Erasmus – Programul de învăţare pe tot parcursul vieţi i .
 

nmlkj

Programul sectorial Grundtvig – Programul de învăţare pe tot parcursul vieţi i
 

nmlkj

Programul sectorial Leonardo da Vinci – Programul de învăţare pe tot parcursul vieţi i
 

nmlkj

Vizite de studiu – Programul de învăţare pe tot parcursul vieţi i
 

nmlkj

Vizite pregătitoare  Programul de învăţare pe tot parcursul vieţi i
 

nmlkj

Programul Tineret în acţiune
 

nmlkj

Nu, vreau să merg mai departe
 

nmlkj
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Chestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIA
Cum apreciaţi colaborarea cu departamentul Financiar al Agenţiei?

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

Aţi participat la activităţi în cadrul programului Grundtvig, în calitate de:

foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă
nu pot aprecia/nu se 

aplică

Deschidere nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Amabilitate nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Explicatii clare nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Explicații corecte nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Promptitudine în răspuns 
(la email, scrisori, telefon)

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă
nu pot aprecia/nu se 

aplică

Deschidere nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Amabilitate nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Explicatii clare nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Explicații corecte nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Promptitudine în răspuns 
(la email, scrisori, telefon)

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

*
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beneficiar de mobilitate individuală
 

gfedc

membru al echipei de proiect
 

gfedc

participant la un proiect, fără a face parte din echipa de management al proiectului
 

gfedc

voluntar
 

gfedc

participant la un atelier
 

gfedc



Chestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIA
Tipul instituţiei din care făceaţi parte în momentul în care aţi beneficiat de serviciile 

oferite de ANPCDEFP (grădiniţă, şcoală, ONG etc) în cadrul programului Grundtvig

În perioada în care aţi beneficiat de serviciile oferite de ANPCDEFP în cadrul unor 
acțiuni Grundtvig, făceaţi parte din următoarea categorie

În ce măsură participarea la programul Grundtvig a corespuns nevoilor 
dumneavoastră de formare profesională ? 

*

*

*

Universitate
 

gfedc

Grădiniță
 

gfedc

ISJ/ISMB
 

gfedc

Nu făceam parte dintro organizație
 

gfedc

DJST
 

gfedc

Liceu/Colegiu Teoretic
 

gfedc

ONG
 

gfedc

Școală Gimnazială
 

gfedc

Institutie publica (alta decat ISJ sau DJST)
 

gfedc

Liceu/Colegiu Tehnologic/Vocațional
 

gfedc

Școală Primară
 

gfedc

Societate privată
 

gfedc

Alt tip de institutie. Precizati care
 

 
gfedc

studenți
 

gfedc

cadre didactice (de la grădiniţă până la învăţământ universitar)
 

gfedc

directori de şcoală
 

gfedc

directori de instituții (în afară de școli)
 

gfedc

inspectori şcolari
 

gfedc

formatori
 

gfedc

voluntari
 

gfedc

pensionari
 

gfedc

alte persoane de pe piața muncii
 

gfedc

alte categorii. Care?
 

 
gfedc

în foarte mare măsură
 

nmlkj

în mare măsură
 

nmlkj

suficient
 

nmlkj

în mică măsură
 

nmlkj

deloc
 

nmlkj

Alt 

alte 



Chestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIA
În ce măsură participarea la programul Grundtvig a corespuns nevoilor 

dumneavoastră de dezvoltare personală? 

În ce măsură participarea dvs. la programul Grundtvig a corespuns nevoilor instituţiei 
din care faceţi parte? 

Aţi participat şi în cadrul altui program? 

În ce priveşte participarea dvs. la programul Leonardo da Vinci: 

*

*

*

în foarte mare măsură
 

nmlkj

în mare măsură
 

nmlkj

suficient
 

nmlkj

în mică măsură
 

nmlkj

deloc
 

nmlkj

în foarte mare măsură
 

nmlkj

în mare măsură
 

nmlkj

suficient
 

nmlkj

în mică măsură
 

nmlkj

deloc
 

nmlkj

nu am făcut/nu fac parte din organizația/instituția beneficiară
 

nmlkj

Programul sectorial Comenius – Programul de învăţare pe tot parcursul vieţi i
 

nmlkj

Programul sectorial Erasmus – Programul de învăţare pe tot parcursul vieţi i .
 

nmlkj

Programul sectorial Grundtvig – Programul de învăţare pe tot parcursul vieţi i
 

nmlkj

Programul sectorial Leonardo da Vinci – Programul de învăţare pe tot parcursul vieţi i
 

nmlkj

Vizite de studiu – Programul de învăţare pe tot parcursul vieţi i
 

nmlkj

Vizite pregătitoare  Programul de învăţare pe tot parcursul vieţi i
 

nmlkj

Programul Tineret în acţiune
 

nmlkj

Nu, vreau să merg mai departe
 

nmlkj



Chestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIA
Cum apreciaţi colaborarea cu personalul departamentului Leonardo da Vinci care va 
asigurat informarea şi consultanţă în toate etapele proiectului? 
 

Cum apreciaţi colaborarea cu departamentul Financiar al Agenţiei?

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

foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă
nu pot aprecia/nu se 

aplică

Deschidere nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Amabilitate nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Explicatii clare nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Explicații corecte nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Promptitudine în răspuns 
(la email, scrisori, telefon)

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă
nu pot aprecia/nu se 

aplică

Deschidere nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Amabilitate nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Explicatii clare nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Explicații corecte nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Promptitudine în răspuns 
(la email, scrisori, telefon)

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă
nu pot aprecia/nu se 

aplică

Deschidere nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Amabilitate nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Explicatii clare nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Explicații corecte nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Promptitudine în răspuns 
(la email, scrisori, telefon)

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
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Chestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIA
Aţi participat la activităţi în cadrul programului Leonardo da Vinci, în calitate de:

Tipul instituţiei din care făceaţi parte în momentul în care aţi beneficiat de serviciile 
oferite de ANPCDEFP în cadrul programului Leonardo da Vinci (grădiniţă, şcoală, ONG 
etc):

În perioada în care aţi beneficiat de serviciile oferite de ANPCDEFP în cadrul unor 
acțiuni Leonardo da Vinci, făceaţi parte din următoarea categorie

*

*

*

participant la proiect/proiecte de mobilitate
 

gfedc

membru al echipei de proiect
 

gfedc

participant la un proiect, fără a face parte din echipa de management al proiectului (Parteneriate LdV și/sau ToI)
 

gfedc

Institutie publica (alta decat ISJ sau DJST)
 

gfedc

Școală Gimnazială
 

gfedc

Liceu/Colegiu Teoretic
 

gfedc

Societate privată
 

gfedc

Școală Primară
 

gfedc

ISJ/ISMB
 

gfedc

ONG
 

gfedc

Liceu/Colegiu Tehnologic/Vocațional
 

gfedc

Grădiniță
 

gfedc

Alt tip de institutie. Precizati care
 

 
gfedc

elevi
 

gfedc

studenți
 

gfedc

cadre didactice (de la grădiniţă la învăţământ universitar)
 

gfedc

directori de şcoală
 

gfedc

inspectori şcolari
 

gfedc

formatori
 

gfedc

alte persoane de pe piața muncii
 

gfedc

alte categorii. Care?
 

 
gfedc

Alt 

alte 



Chestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIA
În ce măsură participarea la programul Leonardo da Vinci a corespuns nevoilor 

dumneavoastră de formare profesională ? 

În ce măsură participarea la programul Leonardo da Vinci a corespuns nevoilor 
dumneavoastră de dezvoltare personală? 

În ce măsură participarea dvs. la programul Leonardo da Vinci a corespuns nevoilor 
instituţiei din care faceţi parte? 

Aţi participat şi în cadrul altui program? 

În ce priveşte participarea dvs. la o vizită de studiu: 

*

*

*

*

în foarte mare măsură
 

nmlkj

în mare măsură
 

nmlkj

suficient
 

nmlkj

în mică măsură
 

nmlkj

deloc
 

nmlkj

în foarte mare măsură
 

nmlkj

în mare măsură
 

nmlkj

suficient
 

nmlkj

în mică măsură
 

nmlkj

deloc
 

nmlkj

în foarte mare măsură
 

nmlkj

în mare măsură
 

nmlkj

suficient
 

nmlkj

în mică măsură
 

nmlkj

deloc
 

nmlkj

Programul sectorial Comenius – Programul de învăţare pe tot parcursul vieţi i
 

nmlkj

Programul sectorial Erasmus – Programul de învăţare pe tot parcursul vieţi i 
 

nmlkj

Programul sectorial Grundtvig – Programul de învăţare pe tot parcursul vieţi i
 

nmlkj

Programul sectorial Leonardo da Vinci – Programul de învăţare pe tot parcursul vieţi i
 

nmlkj

Vizite de studiu – Programul de învăţare pe tot parcursul vieţi i
 

nmlkj

Vizite pregătitoare  Programul de învăţare pe tot parcursul vieţi i
 

nmlkj

Programul Tineret în acţiune
 

nmlkj

Nu, vreau să merg mai departe
 

nmlkj



Chestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIA
Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care va asigurat informarea şi 
consultanţă în toate etapele proiectului: 
 

Cum apreciaţi colaborarea cu departamentul Financiar al Agenţiei?

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

foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă
nu pot aprecia/nu se 

aplică

Deschidere nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Amabilitate nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Explicatii clare nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Explicații corecte nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Promptitudine în răspuns 
(la email, scrisori, telefon)

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă
nu pot aprecia/nu se 

aplică

Deschidere nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Amabilitate nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Explicatii clare nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Explicații corecte nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Promptitudine în răspuns 
(la email, scrisori, telefon)

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă
nu pot aprecia/nu se 

aplică

Deschidere nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Amabilitate nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Explicatii clare nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Explicații corecte nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Promptitudine în răspuns 
(la email, scrisori, telefon)

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
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Alt 



Chestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIA
Tipul instituţiei din care făceaţi parte în momentul în care aţi beneficiat de serviciile 

oferite de ANPCDEFP în cadrul acțiune Vizite de studiu (grădiniţă, şcoală, ONG etc)

În perioada în care aţi beneficiat de serviciile oferite de ANPCDEFP în cadrul unor 
acțiuni Vizite de studiu, făceaţi parte din următoarea categorie

În ce măsură participarea la acțiunea Vizite de studiu a corespuns nevoilor 
dumneavoastră de formare profesională ? 

*

*

*

Societate privată
 

gfedc

Grădiniță
 

gfedc

Școală Primară
 

gfedc

Liceu/Colegiu Teoretic
 

gfedc

ONG
 

gfedc

Școală Gimnazială
 

gfedc

ISJ/ISMB
 

gfedc

Liceu/Colegiu Tehnologic/Vocațional
 

gfedc

Institutie publica (alta decat ISJ sau DJST)
 

gfedc

Alt tip de institutie. Precizati care
 

 
gfedc

responsabili de arii curriculare
 

gfedc

șefi de catedră/departament
 

gfedc

directori de şcoală
 

gfedc

inspectori şcolari
 

gfedc

formatori
 

gfedc

reprezentați ai Camerelor de Comerț/Industrie/Agricultură
 

gfedc

reprezentanți AJOFM/ANOFM
 

gfedc

consilieri/psihopedagogi
 

gfedc

reprezentanți ai universităților
 

gfedc

reprezentanți ai autorităților locale
 

gfedc

reprezentanți ONG
 

gfedc

alte persoane de pe piața muncii
 

gfedc

alte categorii. Care?
 

 
gfedc

în foarte mare măsură
 

nmlkj

în mare măsură
 

nmlkj

suficient
 

nmlkj

în mică măsură
 

nmlkj

deloc
 

nmlkj

alte 



Chestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIA
În ce măsură participarea la acțiunea Vizite de studiu a corespuns nevoilor 

dumneavoastră de dezvoltare personală? 

În ce măsură participarea dvs. la acțiunea Vizite de studiu a corespuns nevoilor 
instituţiei din care faceţi parte? 

Aţi participat şi în cadrul altui program? 

În ce priveşte participarea dvs. la o vizită pregătitoare: 

*

*

*

în foarte mare măsură
 

nmlkj

în mare măsură
 

nmlkj

suficient
 

nmlkj

în mică măsură
 

nmlkj

deloc
 

nmlkj

În foarte mare măsură
 

nmlkj

în mare măsură
 

nmlkj

suficient
 

nmlkj

în mică măsură
 

nmlkj

deloc
 

nmlkj

Programul sectorial Comenius – Programul de învăţare pe tot parcursul vieţi i
 

nmlkj

Programul sectorial Erasmus – Programul de învăţare pe tot parcursul vieţi i .
 

nmlkj

Programul sectorial Grundtvig – Programul de învăţare pe tot parcursul vieţi i
 

nmlkj

Programul sectorial Leonardo da Vinci – Programul de învăţare pe tot parcursul vieţi i
 

nmlkj

Vizite de studiu – Programul de învăţare pe tot parcursul vieţi i
 

nmlkj

Vizite pregătitoare  Programul de învăţare pe tot parcursul vieţi i
 

nmlkj

Programul Tineret în acţiune
 

nmlkj

Nu, vreau să merg mai departe
 

nmlkj



Chestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIA
Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care va asigurat informarea şi 
consultanţă în toate etapele proiectului: 
 

Cum apreciaţi colaborarea cu departamentul Financiar al Agenţiei?

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

foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă
nu pot aprecia/nu se 

aplică

Deschidere nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Amabilitate nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Explicatii clare nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Explicații corecte nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Promptitudine în răspuns 
(la email, scrisori, telefon)

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă
nu pot aprecia/nu se 

aplică

Deschidere nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Amabilitate nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Explicatii clare nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Explicații corecte nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Promptitudine în răspuns 
(la email, scrisori, telefon)

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă
nu pot aprecia/nu se 

aplică

Deschidere nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Amabilitate nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Explicatii clare nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Explicații corecte nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Promptitudine în răspuns 
(la email, scrisori, telefon)

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. VA GARANTAM ANONIMATUL 
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altele; 



Chestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIA
Tipul instituţiei din care făceaţi parte în momentul în care aţi beneficiat de serviciile 

oferite de ANPCDEFP în cadrul acțiunii Vizite pregătitoare (grădiniţă, şcoală, ONG etc)

În perioada în care aţi beneficiat de serviciile oferite de ANPCDEFP în cadrul acțiunii 
Vizite pregătitoare, făceaţi parte din următoarea categorie:

În ce măsură participarea dvs. la programul Comenius a corespuns nevoilor 
instituţiei din care faceţi parte? 

Aţi participat şi în cadrul altui program? 

*

*

*

*

Grădiniță
 

gfedc

ONG
 

gfedc

Liceu/Colegiu Tehnologic/Vocațional
 

gfedc

ISJ/ISMB
 

gfedc

Școală Gimnazială
 

gfedc

Societate privată
 

gfedc

Institutie publica (alta decat ISJ sau DJST)
 

gfedc

Liceu/Colegiu Teoretic
 

gfedc

Școală Primară
 

gfedc

Alt tip de institutie. Precizati care
 

 
gfedc

cadre didactice (de la grădiniţă la învăţământ universitar)
 

gfedc

directori de şcoală
 

gfedc

inspectori şcolari
 

gfedc

formatori
 

gfedc

alte persoane de pe piața muncii
 

gfedc

alte categorii. Care?
 

 
gfedc

în foarte mare măsură
 

nmlkj

în mare măsură
 

nmlkj

suficient
 

nmlkj

în mică măsură
 

nmlkj

deloc
 

nmlkj

Programul sectorial Comenius – Programul de învăţare pe tot parcursul vieţi i
 

nmlkj

Programul sectorial Erasmus – Programul de învăţare pe tot parcursul vieţi i .
 

nmlkj

Programul sectorial Grundtvig – Programul de învăţare pe tot parcursul vieţi i
 

nmlkj

Programul sectorial Leonardo da Vinci – Programul de învăţare pe tot parcursul vieţi i
 

nmlkj

Vizite de studiu – Programul de învăţare pe tot parcursul vieţi i
 

nmlkj

Vizite pregătitoare  Programul de învăţare pe tot parcursul vieţi i
 

nmlkj

Programul Tineret în acţiune
 

nmlkj

Nu, vreau să merg mai departe
 

nmlkj



Chestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIA
În ce priveşte participarea dvs. la programul Tineret în acţiune: 

Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care va asigurat informarea şi 
consultanţă în toate etapele proiectului: 
 

Cum apreciaţi colaborarea cu departamentul Financiar al Agenţiei?

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

foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă
nu pot aprecia/nu se 

aplică

Deschidere nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Amabilitate nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Explicatii clare nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Explicații corecte nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Promptitudine în răspuns 
(la email, scrisori, telefon)

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă
nu pot aprecia/nu se 

aplică

Deschidere nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Amabilitate nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Explicatii clare nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Explicații corecte nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Promptitudine în răspuns 
(la email, scrisori, telefon)

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă
nu pot aprecia/nu se 

aplică

Deschidere nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Amabilitate nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Explicatii clare nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Explicații corecte nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Promptitudine în răspuns 
(la email, scrisori, telefon)

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
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Chestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIA
Aţi participat la activităţi în cadrul programului TiA, în calitate de:

Tipul instituţiei din care făceaţi parte în momentul în care aţi beneficiat de serviciile 
oferite de ANPCDEFP în cadrul programului TiA:

În perioada în care aţi beneficiat de serviciile oferite de ANPCDEFP în cadrul unor 
acțiuni TiA, făceaţi parte din următoarea categorie:

În ce măsură participarea la programul TiA a corespuns nevoilor dumneavoastră de 
formare profesională? 

*

*

*

*

participant
 

gfedc

membru al echipei de proiect (inclusiv coordonator)
 

gfedc

formator
 

gfedc

organizator
 

gfedc

traducător
 

gfedc

delegat
 

gfedc

mentor SEV
 

gfedc

lider de grup pentru Schimburi de tineri
 

gfedc

expert
 

gfedc

raportor
 

gfedc

Grup informal
 

gfedc

Instituție publică
 

gfedc

ONG
 

gfedc

Alt tip de institutie. Precizati care
 

 
gfedc

elevi
 

gfedc

studenți
 

gfedc

stagiar la o instituție/organizație
 

gfedc

fără loc de muncă și beneficiar de ajutor de șomaj
 

gfedc

salariat
 

gfedc

persoană fizică autorizată
 

gfedc

liber profesionist
 

gfedc

patron
 

gfedc

voluntar
 

gfedc

lucrător neremunerat în gospodăria familială
 

gfedc

fără loc de muncă și fără ajutor de șomaj
 

gfedc

alte categorii. Care?
 

 
gfedc

în foarte mare măsură
 

nmlkj

în mare măsură
 

nmlkj

suficient
 

nmlkj

în mică măsură
 

nmlkj

deloc
 

nmlkj



Chestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIA
În ce măsură participarea la programul TiA a corespuns nevoilor dumneavoastră de 

dezvoltare personală? 

În ce măsură participarea dvs. la programul TiA a corespuns nevoilor instituţiei din 
care faceţi parte? 

Aţi participat şi în cadrul altui program? 

*

*

*

în foarte mare măsură
 

nmlkj

în mare măsură
 

nmlkj

suficient
 

nmlkj

în mică măsură
 

nmlkj

deloc
 

nmlkj

în foarte mare măsură
 

nmlkj

în mare măsură
 

nmlkj

suficient
 

nmlkj

în mică măsură
 

nmlkj

deloc
 

nmlkj

nu am făcut/ nu fac parte din organizația/instituția beneficiară
 

nmlkj

Programul sectorial Comenius – Programul de învăţare pe tot parcursul vieţi i
 

nmlkj

Programul sectorial Erasmus – Programul de învăţare pe tot parcursul vieţi i .
 

nmlkj

Programul sectorial Grundtvig – Programul de învăţare pe tot parcursul vieţi i
 

nmlkj

Programul sectorial Leonardo da Vinci – Programul de învăţare pe tot parcursul vieţi i
 

nmlkj

Vizite de studiu – Programul de învăţare pe tot parcursul vieţi i
 

nmlkj

Vizite pregătitoare  Programul de învăţare pe tot parcursul vieţi i
 

nmlkj

Programul Tineret în acţiune
 

nmlkj

Nu, vreau să merg mai departe
 

nmlkj



Chestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIA
Precizaţi sursele şi modalităţile prin care vaţi informat cu privire la oportunităţile 

oferite de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi 
Formării Profesionale (ANPCDEFP):

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

*

*

contact direct cu reprezentanţii ANPCDEFP
 

gfedc

seminare/cursuri de formare organizate de ANPCDEFP
 

gfedc

publicaţii şi alte materiale elaborate de Agenţie
 

gfedc

paginile web ale Agentiei (anpcdefp.ro, llpro.ro, tinact.ro, europassro.ro, eurodesk.ro)
 

gfedc

inspectoratul şcolar
 

gfedc

biroul pentru programe comunitare al unei universităţi
 

gfedc

direcţia judeţeană de sport şi tineret
 

gfedc

conducerea instituţiei din care faceţi parte
 

gfedc

pagini web, listă de discuţii, alte modalităţi internet
 

gfedc

Serviciul european Eurodesk (Eurodesk Info)
 

gfedc

Reţeaua de formatori Tineret în Acţiune
 

gfedc

alţi participanţi la proiecte
 

gfedc

parteneri sociali (patronate, sindicate)
 

gfedc

massmedia
 

gfedc

altele; care?
 

 

gfedc
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Comenius
 

gfedc

Erasmus
 

gfedc

Grundtvig
 

gfedc

Leonardo da Vinci
 

gfedc

Vizite de studiu
 

gfedc

Vizite pregătitoare
 

gfedc

Eurydice
 

gfedc

Europass
 

gfedc

Eurodesk
 

gfedc

Schimburi de tineri
 

gfedc

Iniţiative ale tinerilor
 

gfedc

Proiecte pentru democraţie
 

gfedc

Serviciul european de voluntariat
 

gfedc

Tinerii în lume
 

gfedc

Formare şi reţele
 

gfedc

Întâlniri ale tinerelor cu responsabilii pentru politici de tineret
 

gfedc



Chestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIAChestionar privind satisfactia participarii la proiecte/activitati LLP si TIA
Aţi utilizat vreuna din publicaţiile Euryidice?

Aţi folosit vreunul din instrumentele Europass?

Cum apreciaţi sprijinul financiar acordat de Programul de învăţare pe tot parcursul 
vieţii şi/sau de Programul Tineret în acţiune ?

Orice alte lucruri referitoare la aspecte pozitive (”Așa DA!”) privind colaborarea cu 
ANPCDEFP aţi dori să ne spuneţi, aici este locul şi acum este momentul.

 

Orice alte lucruri referitoare la arii de îmbunătățire (”Așa NU!”) privind colaborarea cu 
ANPCDEFP aţi dori să ne spuneţi, aici este locul şi acum este momentul. 

 

Vă mulţumim pentru timpul pe care ni laţi acordat şi vă asigurăm că părerea dvs. contează cu adevărat pentru noi! 

*

*

*
suficient relativ suficient insuficient

Am fost beneficiar/ă de 
mobilitate individuală

nmlkj nmlkj nmlkj

Am fost implicat/ă întrun 
proiect

nmlkj nmlkj nmlkj
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Da
 

nmlkj

Nu
 

nmlkj

Dacă da, precizaţi titlul, vă rugăm.  

55

66

CVul Europass
 

gfedc

Pasaportul lingvistic
 

gfedc

Documentul de mobilitate Europass
 

gfedc

Nici unul
 

gfedc
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