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Raport privind rezultatele anchetei pe bază de chestionar 

referitoare la impactul participării elevilor din învăţământul 

profesional şi tehnic (IVET) la mobilităţi cu scop de formare 

profesională finanţate în cadrul programului Învăţare pe tot 

parcursul vieţii -programul sectorial Leonardo da Vinci, 
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I.Introducere 

 

În strânsă conexiune cu conceptul de ”învățare pe tot parcursul vieții”, Programul de Învăţare 

pe Tot Parcursul Vieţii (Lifelong Learning Programme – LLP) a fost lansat de Comisia 

Europeană în anul 2007, pentru perioada de finanţare 2007-2013, cu scopul de a: 

 favoriza schimburile reciproce, cooperarea și mobilitatea între sistemele de educație și 

formare din UE, 

  permite oamenilor să ia parte la experiențe stimulative de învățare în toate etapele 

vieții și să contribuie în mod individual și/sau instituțional la dezvoltarea sectorului de 

educație și formare profesională din Europa. 

Obiectivele specifice ale LLP au fost următoarele: 

 să contribuie la dezvoltarea învățării continue de calitate și să promoveze un nivel de 

performanță ridicat, inovația și o dimensiune europeană a sistemelor și practicilor în 

domeniu; 

 să sprijine realizarea unui spațiu european al învățării continue; 

 să ajute la îmbunătățirea calității, atractivității și accesibilității posibilităților de învățare 

continuă oferite în cadrul statelor membre; 

 să consolideze contribuția învățării continue la coeziunea socială, la cetățenia activă, la 

dialogul intercultural, la egalitatea de gen și la împlinirea personală; 

 să ajute la promovarea creativității, competitivității, capacității de inserție profesională 

și a dezvoltării spiritului antreprenorial;  

 să contribuie la creșterea participării la învățarea continuă a persoanelor de toate 

vârstele, inclusiv cele cu nevoi speciale și grupurile defavorizate, indiferent de nivelul lor 

socio-economic;  

 să promoveze învățarea limbilor și diversitatea lingvistică;  

 să sprijine dezvoltarea, în domeniul învățării continue, a unui conținut, a unor servicii, 

pedagogii și practici inovatoare bazate pe TIC; 

 să consolideze rolul învățării continue în crearea unui sentiment de cetățenie 

europeană, bazat pe înțelegerea și respectarea drepturilor omului și a democrației, și să 

încurajeze toleranța și respectul față de alte popoare și culturi; 

 să promoveze cooperarea în ceea ce privește asigurarea calității în toate sectoarele 

educației și formării în Europa;  

 să încurajeze o utilizare optimă a rezultatelor , a produselor și proceselor inovatoare și 

să facă schimb de bune practici în domeniile vizate de programul de învățare continuă, 

în vederea îmbunătățirii calității educației și formării. 



4 
 

LLP a fost structurat în mai multe programe sectoriale în funcţie de grupurile ţintă cărora se 

adresează, iar în cadrul acestor programe, în funcţie de obiectivele specifice şi operaţionale, se 

disting mai multe tipuri de Acţiuni. Proiectele s-au derulat în cadrul unor acţiuni gestionate la 

nivelul fiecărui stat membru, acţiuni numite descentralizate, sau în cadrul unor acţiuni 

gestionate la nivelul CE, numite acţiuni centralizate. În figura următoare sunt prezentate 

acţiunile pe care le-a gestionat Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul 

Educaţiei şi Formării Profesionale (A.N.P.C.D.E.F.P.): 

 

Obiectivele specifice ale programului sectorial Leonardo da Vinci au fost: 
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 Să sprijine participanţii în cadrul activităţilor de formare profesională inţială şi continuă 

să dobândească şi să folosească cunoştinţe, deprinderi şi calificări în vederea facilitării 

dezvoltării personale. 

 Să sprijine îmbunătăţirea calităţii şi a inovaţiei în sistemele, instituţiile şi practicile 

educaţionale şi de formare profesională. 

Să mărească atractivitatea educaţiei şi a formării profesionale, precum şi a mobilităţii, pentru 

angajatori şi persoane şi să faciliteze mobilitatea cursanţilor care lucrează. În acest program 

sectorial s-au derulat proiecte în cadrul următoarelor acţiuni:    

 Mobilitate - pentru următoarele grupuri ţintă: 

o IVT (Initial Vocational Training) - Formare profesională iniţială -acţiunea a 

urmărit sprijinirea mobilităţii transnaţionale în educaţia şi formarea 

profesională şi a fost împărţită în două sub-grupe: 

a.  Mobilitate pentru ucenici; 

b. Mobilitate pentru persoane aflate în formare profesională iniţială în 

învăţământul preuniversitar. 

O astfel de mobilitate a constat într-un plasament de formare  (stagiu de 

practică) pentru o perioadă de formare profesională şi/sau experienţă de muncă, 

cuprinsă între 2 şi 39 de săptămâni, realizată de un participant individual 

(ucenic, elev, formabil în IVT) la un agent economic sau o instituţie de formare 

din altă ţară participantă la programul LLP.  

o PLM (People on the Labour Market) - Persoane de pe piaţa muncii -acţiunea a 

urmărit să sprijine mobilitatea transnaţională a persoanelor angajate, a liber 

profesioniştilor sau persoanelor somere care doreau să se angajeze (inclusiv 

absolvenţi), pentru o perioadă de formare în străinătate, cuprinsă între 2 şi 26 

de săptămâni, într-un context de formare profesională. O mobilitate 

transnaţională pentru persoane pe piaţa muncii a constat  într-un plasament de 

formare profesională şi/sau experienţă de muncă efectuată de participant la un 

agent economic sau într-un centru de formare din altă ţară participantă la 

program. 

o VETPRO - Profesionişti în educaţie şi formare profesională - acţiunea a urmărit 

sprijinirea mobilităţii transnaţionale a persoanelor care răspund de formarea 

profesională şi/sau de resursele umane.  Proiectele de mobilitate pentru 

profesioniştii din educaţia şi formarea profesională s-au concentrat pe 

transferul, îmbunătăţirea si actualizarea competenţelor şi/sau practicilor şi 

metodelor inovatoare din domeniul formării profesionale. Formatorii, profesorii 

sau alte persoane care răspund de formarea profesională au putut face  schimb 

de experienţă, pe o perioadă cuprinsă între 2 şi 6 săptămâni, cu corespondenţii 

lor din alte ţări, cu scopul de a învăţa unii de la alţii. 
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 Parteneriate Leonardo da Vinci 

 Proiecte de Transfer de inovaţie. 

Ţinând cont de rata scăzută de ocupare a forţei de muncă pentru persoane cu vârsta de 

maximum 24 ani (aşa cum se poate vedea în tabelul şi diagramele următoare1), ANPCDEFP a 

încercat să identifice măsura în care participarea la mobilităţi Leonardo da Vinci a tinerilor 

aflaţi în formare iniţială în domeniul VET, influenţează pozitiv oportunităţile lor de angajare şi 

din acest motiv studiul a avut în vedere doar participanţii la mobilităţi IVT.   

  
Rata de ocupare pentru populaţia din România 

Vârsta 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

15-24 ani 24.4 24.8 24.5 24.3 23.4 23.7 22.9 22.5 

15-64 ani 58.8 59.0 58.6 60.2 59.3 60.2 60.1 61.0 

20-64 ani 64.4 64.4 63.5 64.8 63.8 64.8 64.7 65.7 

 

II. Metodologia studiului 
 

II.1 Derularea studiului a avut ca scop: 

 colectarea de informaţii referitoare la rezultatele, efectele şi beneficiile obţinute de către 

participanţii la mobilităţi Leonardo da Vinci -IVT finanţate în cadrul programului LLP; 

                                                           
1
 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupDownloads.do 
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 analiza şi interpretarea datelor colectate pentru identificarea unor perspective viitoare 

în implementarea programului Erasmus+, Acţiunea KA1, Domeniul VET, formarea 

elevilor din VET, astfel încât rata de angajare a tinerilor absolvenţi din IVET să crească. 

Ţinând cont de faptul că programele de formare -IVT Leonardo da Vinci (LdV), bine structurate 

şi implementate în condiţii de înaltă calitate, ar trebui să genereze mai multe tipuri de efecte: 

 imediate, la nivel individual; 

 pe termen mediu, la nivelul instituţional; 

 efecte pe termen lung, atât la nivel individual cât şi instituţional, 

metodele şi instrumentele folosite în studiu au urmărit colectarea de informaţii care să pună în 

evidenţă toate aceste efecte. 

II.2 Metode şi tehnici 

 Analiza rapoartelor finale ale beneficiarilor pe proiecte LdV-IVT şi ale participanţilor la 

mobilităţi IVT, 

 Analiza datelor referitoare la proiecte LdV-IVT extrase din bazele de date Leopass şi 

LLPLink, 

 Cercetare cantitativă: Anchetă pe bază de chestionar, 

 Analiză statistică descriptivă a datelor colectate în anchetă. 

Grupul ţintă a fost reprezentat de către participanţii la mobilităţi IVT-LdV finanţate în perioada 

2007-2013. În cadrul anchetei nu a fost realizat un eşantion ci au fost colectate adresele de e-

mail ale tuturor elevilor din VET beneficiari de astfel de mobilităţi  (7941 elevi) şi le-au fost 

trimise invitaţii pentru completarea unui chestionar on-line. 

Chestionarul a fost lansat în 2 februarie 2015 şi au fost colectate date până în 3 martie 2015. 

Întrebările evaluative pe care a fost centrat studiul au fost: 

 Ce efecte au produs mobilităţile IVET  asupra participanţilor? 

 În ce fel au influenţat aceste mobilităţi activitatea în şcolile/instituţiile beneficiare? 

 În ce direcţii trebuie acţionat pentru ca mobilităţile din domeniul IVET din programul 

Erasmus+ să contribuie la creşterea ratei de angajare a absolvenţilor de învăţământ 

preuniversitar din domeniul VET? 

Pentru a răspunde la aceste întrebări, chestionarul a vizat următoarele aspecte: 

 calitatea programelor de formare; 

 rezultatele învăţării, programelor de formare; 

 efectele pe termen mediu şi lung, la nivel individual ale  programelor de formare: 

o privind continuarea studiilor, 

o privind şansele de angajare, 

 efectele imediate şi/sau pe termen mediu asupra instituţiilor/organizaţiilor beneficiare 

de proiecte LLP/Erasmus+, în domeniul mobilităţilor IVET. 

II.3 Limitele evaluării 

 Informaţiile colectate sunt în general la nivelul percepţiilor; 
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 Ancheta pe bază de chestionar s-a efectuat numai pentru beneficiarii de mobilităţi, nu 

au fost colectate date şi de la angajatori; 

 Dificultăţile de atribuire a efectelor declarate ale participării la mobilităţile cu scop de 

formare profesională LLP-LdV-IVT asupra angajarii, tinand cont si de scurta perioadă  

a mobilităţii în raport cu durata ciclului de pregătire în vederea obţinerii unei calificări 

 Numărul mic de respondenţi care au absolvit învăţământul preuniversitar, astfel încât 

să se poată face o analiză statistică inferenţială privind rata de angajare-efectele pe 

termen lung fiind doar anticipate, nu realizate; 

 Limitarea analizei datelor colectate la analiză statistică descriptivă din cauza numărului 

mic de respondenţi din fiecare categorie de participanţi. 

III. Caracteristicile grupului de respondenţi la chestionar 

Au răspuns la chestionar 1305 persoane (16,43% din numărul total de participanţi), dar numai 

1175 (90,04% dintre respondenţi) au răspuns la toate întrebările.  64% dintre respondenţii care 

au dat răspunsuri complete au beneficiat de mobilităţi în anii 2013-2014.  

Va rugam să precizaţi, selectând dintre variantele de mai jos, anul in care ati participat la mobilitatea IVT: 

Anul mobilității Număr respondenți Procent din numărul total de respondenți 

2007 9 0.8% 

2008 45 3.8% 

2009 42 3.6% 

2010 65 5.5% 

2011 75 6.4% 

2012 187 15.9% 

2013 303 25.8% 

2014 449 38.2% 

 
1175 
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Durata medie a mobilităţilor efectuate de către respondenţi a fost de 2,96 săptămâni, 

majoritatea beneficiind de o mobilitate de 3 săptămâni (723-61,5%). 

Vă rugăm să precizaţi durata mobilităţii IVT: 

Durata mobilității Număr respondenți 
Procent din număr total 

respondenți 

2 saptamani 299 25.4% 

3 saptamani 723 61.5% 

4 saptamani 84 7.1% 

5 saptamani 48 4.1% 

6 saptamani 18 1.5% 

mai mult de 6 
saptamani 

3 0.3% 

  1175   
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 În perioada în care au derulat mobilitatea, respondenţii se aflau în cicluri de formare iniţială 

pentru obţinerea a 40 de calificări, după cum se poate vedea în tabelul şi diagramele 

următoare. Cele mai frecvente calificări fiind în domeniile turismului şi alimentaţiei şi 

electronicii şi automatizărilor. 

Domeniul de calificare în care vă formaţi în perioada în care aţi participat la mobilitatea IVT este: 

Domeniul de calificare Număr respondenți Procent din numărul de respondenți 

Turism si alimentatie 219 18.6% 

Electronica si automatizari 191 16.3% 

Sanatate si asistenta pedagogica 142 12.1% 

Liceu teoretic-Informatica 109 9.3% 

Economic 90 7.7% 

Informatica (tehnician tehnica de calcul) 65 5.5% 

Comert 42 3.6% 

Mecanica 40 3.4% 

Protectia mediului 38 3.2% 

Electric 34 2.9% 

Agricultura 28 2.4% 

Liceu teoretic-limbi straine 18 1.5% 

Industrie alimentara 16 1.4% 

Fabricarea produselor din lemn 16 1.4% 

Pedagogic 15 1.3% 

Arte vizuale 13 1.1% 

Electromecanica 13 1.1% 

Industrie textila si pielarie 11 0.9% 

Constructii, instalatii si lucrari publice 10 0.9% 

Silvicultura 9 0.8% 

Estetica si igiena corpului omenesc 9 0.8% 

IT Web design 6 0.5% 

Muzica 5 0.4% 

Arhitectura 5 0.4% 

Chimie industriala 4 0.3% 

Mecatronica 4 0.3% 

Tehnici poligrafice 3 0.3% 

Grafic design 3 0.3% 

Proiectare AutiCAD 3 0.3% 

Energetic 2 0.2% 

Sportiv 2 0.2% 

Teologic 2 0.2% 

Patrimoniu cultural 2 0.2% 

Chimie, Petrochimie 1 0.1% 

Alt domeniu (va rugam sa precizati) 5 0.4% 

  1175   
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Alt domeniu: 

 Publicitate, 

 Cartografie, Topografie, Cadastru, 

 Prelucrare a imaginilor, 

 Identitate vizuala, 

 Telecomunicaţii. 
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33,7% dintre respondenţi nu cunosc nivelul de calificare pentru care au beneficiat de formare 

prin mobilitate transnaţională, iar dintre cei care cunosc acest nivel, cei mai mulţi se pregăteau 

pentru nivelul III de calificare. 

Nivelul de calificare pentru care aţi participat la mobilitate a fost: 

Nivelul de calificare  Număr respondenți Procent din numărul total de respondenți 

Nivelul I 66 5.6% 

Nivelul II 163 13.9% 

Nivelul III 258 22.0% 

Nivelul IV 82 7.0% 

Nu cunosc nivelul de calificare 396 33.7% 

Participarea la mobilitate nu s-a realizat 
in cadru/pentru obtinerea unei calificari 

210 17.9% 
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Cei mai mulţi dintre respondenţi studiau la data participării la mobilitate într-un liceu VET 

(64,9%), iar cei mai puţini într-o şcoală de arte şi meserii(0,7%) .  

Şcoala în care studiaţi la data mobilităţii a fost: 

Scoala urmată 
Număr 

respondenți 
Procent din numărul de 

respondenți 

Scoala de arte si meserii 8 0.7% 

Scoala profesionala 17 1.4% 

Scoala postliceala 146 12.4% 

Liceu/Colegiu teoretic 242 20.6% 

Liceu/Colegiu tehnic/tehnologic/vocational 762 64.9% 
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Doar 6,5% dintre respondenţi studiau într-o instituţie din mediul rural, iar cei mai mulţi într-o 

instituţie situată într-un oraş mediu sau mare : 

Instituţia în cadrul căreia învăţaţi la data participării la mobilitate este situată în: 

Mediul de rezidență 
Număr 

respondenți 
Procent din numărul total de 

respondenți 

Mediul rural 76 6.5% 

Mediul urban - oraş mic (sub 50000 locuitori) 341 29.0% 

Mediul urban - oraş mediu (între 50000-300000 locuitori) 400 34.0% 

Mediul urban - oraş mare (peste 300000 locuitori) 358 30.5% 
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Au răspuns la chestionar participanţi care în perioada mobilităţii învăţau în instituţii situate în 
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participanţi la mobilităţi LdV-IVT pe judeţ, din numărul total de mobilităţi: Dolj (13,63%), 

Timiş (13,08%), Iaşi(9,08%). Rata de răspuns la chestionar este mult mai mică decât rata de 

participare în cazul participanţilor din judeţele Caraş Severin (rată de participare 11,05% şi rată 

de răspuns 2,6%) şi Arad (rată de participare 11,32% şi rată de răspuns 5,2%). 

Instituţia de învăţământ în cadrul căreia studiaţi la data 
participării la mobilitate este situată în judeţul: 

Județ Număr respondenți 
Procent din numărul 
total de respondenți 

Brăila 1 0.1% 

Ilfov 1 0.1% 

Prahova 1 0.1% 

Dâmbovița 3 0.3% 

Botoșani 4 0.3% 

Neamț 5 0.4% 

Satu Mare 5 0.4% 

Alba 6 0.5% 

Giurgiu 7 0.6% 

Ialomița 7 0.6% 

Teleorman 7 0.6% 

Mehedinți 8 0.7% 

Tulcea 10 0.9% 

Olt 11 0.9% 

Cluj 12 1.0% 

Sălaj 12 1.0% 

Vrancea 12 1.0% 

Călărași 13 1.1% 

Hunedoara 14 1.2% 

Sibiu 14 1.2% 

Buzău 16 1.4% 

Galați 16 1.4% 

Bistrița Năsăud 17 1.4% 

Mureș 18 1.5% 

Bihor 21 1.8% 

Vâlcea 24 2.0% 

Argeș 25 2.1% 

Suceava 26 2.2% 

Vaslui 29 2.5% 

Caraș Severin 30 2.6% 

Harghita 33 2.8% 

Maramureș 34 2.9% 

București 35 3.0% 

Gorj 39 3.3% 

Bacău 40 3.4% 

Brașov 40 3.4% 

Arad 61 5.2% 

Constanța 70 6.0% 

Dolj 112 9.5% 

Iași 143 12.2% 

Timiș 193 16.4% 

 
1175 
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Respondenţii au efectuat stagii de formare la instituţii din 20 ţări europene, cei mai mulţi  

dintre aceştia în Germania, Spania, Portugalia şi Italia. 

Ţara în care a avut loc mobilitatea este: 

Ţara de destinație  Număr respondenți Procent din numărul total de respondenți 

1. Islanda 1 0.1% 

2. Malta 1 0.1% 

3. Norvegia 1 0.1% 

4. Olanda 1 0.1% 

5. Belgia 8 0.7% 

6. Suedia 8 0.7% 

7. Austria 10 0.9% 

8. Danemarca 13 1.1% 

9. Grecia 15 1.3% 

10. Ungaria 18 1.5% 

11. Irlanda 24 2.0% 

12. Cipru 27 2.3% 

13. Turcia 35 3.0% 

14. Franta 42 3.6% 

15. Anglia 72 6.1% 

16. Polonia 80 6.8% 

17. Italia 120 10.2% 

18. Portugalia 193 16.4% 

19. Spania 213 18.1% 

20. Germania 293 24.9% 

 
1175 
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Distribuția numărului de respondenți în funcție de țara de destinație 
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43,9% dintre participanţii care au răspuns la chestionar au efectuat stagiul de formare în 

condiţii specifice pieţei muncii: 

Organizaţia/instituţia la care v-aţi derulat activităţile de formare în perioada mobilităţii a fost: 

Tip de organizaţie/instituție 
Număr de 

respondenți 
Procent din numărul 
total de respondenți 

Într-o instituție/organizație care reprezintă un plasament real pe piața 
muncii, în altă calificare decât cea pentru care vă pregăteați 

20 1.7% 

Atât în instituție de învățământ cât și la o instituție/organizație de pe 
piața muncii 

59 5.0% 

Atât într-un centru de formare cât și la o instituție/organizație de pe 
piața muncii 

68 5.8% 

Centru de formare 237 20.2% 

Instituție de învățământ tehnic/tehnologic/vocațional 296 25.2% 

Într-o instituție/organizație care reprezintă un plasament real pe piața 
muncii, în calificarea pentru care vă pregăteați 

472 40.2% 

Altă situație  23 2.0% 

 
1175 

 Altă situaţie: 

10 participanţi în spital/clinică; 

9 participanţi în instituţii destinate îngrijirii persoanelor în vârstă/cu dizabilităţi; 

2 participanţi în grădiniţă; 

1 participant în creşă; 

1 participant  "Unde am fost cazaţi" 
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destinație 
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IV. Sinteza rezultatelor 

IV.1 Percepţia privind calitatea programelor de formare 

Pentru identificarea percepţiei respondenţilor privind calitatea programelor de formare au fost 

vizate 8 aspecte: 

 Organizarea programului de formare; 

 Existenţa unui tutore pe toată durata mobilităţii; 

 Stabilirea activităţilor de învăţare şi a rezultatelor învăţării pornind de la standarde de 

formare profesională; 

 Dezvoltarea de competenţe profesionale pe durata stagiului; 

 Dezvoltarea de competenţe personale pe durata stagiului; 

 Comparaţie între activităţile de învăţare din stagiu şi cele derulate în mod curent în şcoală; 

 Dorinţa de a mai participa la o mobilitate de acest tip; 

 Decizia de a recomanda acest tip de mobilitate şi altor persoane. 

Pe o scală de la 1 la 5 (1 cel mai scăzut nivel şi 5 cel maxim), aprecierea medie a primelor şase 

aspecte menţionate  a fost de 4,74 (94,81% din scorul maxim), valorile maxime corespunzând 

primelor 2 aspecte. Deşi atât scorul mediu general cât şi scorurile obţinute pentru fiecare aspect 

vizat (între 4,64 şi 4,82) sunt mulţumitoare, trebuie luat în considerare faptul că au exista 

respondenţi care au apreciat în mod defavorabil toate aspectele vizate.  

Citiţi afirmaţiile următoare referitoare la stagiul de formare din mobilitatea IVT şi selectaţi măsura în care sunteţi 
de acord cu afirmaţiile respective: 

  Apreciere 

Aspecte vizate 
Acord 
total 

In mare 
masura 

Moderat 
In mica 
masura 

Deloc 

Programul de formare a fost bine organizat 946 194 28 5 2 

Pe toata durata formarii ati beneficiat de un tutore 
din partea organizatiei de primire 

1014 130 21 6 4 

Programul de formare s-a realizat in conformitate cu 
standardele de pregatire profesionala 

970 164 34 4 3 

Pe durata programului de formare v-ati dezvoltat 
competente profesionale 

893 219 48 14 1 

Pe durata programului de formare v-ati dezvoltat 
competente personale 

847 258 52 14 4 

Comparativ cu stagiile de formare in tara stagiul din 
mobilitatea IVT a fost mult mai bun 

940 177 43 9 6 

Programul de formare a fost bine organizat 80.51% 16.51% 2.38% 0.43% 0.17% 

Pe toata durata formarii ati beneficiat de un tutore 
din partea organizatiei de primire 

86.30% 11.06% 1.79% 0.51% 0.34% 

Programul de formare s-a realizat in conformitate cu 
standardele de pregatire profesionala 

82.55% 13.96% 2.89% 0.34% 0.26% 

Pe durata programului de formare v-ati dezvoltat 
competente profesionale 

76.00% 18.64% 4.09% 1.19% 0.09% 

Pe durata programului de formare v-ati dezvoltat 
competente personale 

72.09% 21.96% 4.43% 1.19% 0.34% 

Comparativ cu stagiile de formare in tara stagiul din 
mobilitatea IVT a fost mult mai bun 

80.00% 15.06% 3.66% 0.77% 0.51% 
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La întrebarea dacă ar mai participa la o astfel de formare, 95,74% dintre respondenţi au 
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Numărul celor care ar recomanda participarea la o astfel de mobilitate şi altor persoane este 

mai mare decât al celor care doresc să repete o astfel de experienţă: 

Aţi recomanda unei cunoştinţe să participe la mobilităţi de formare profesională? 

Variante de răspuns Număr de răspunsuri Procent din numărul total de răspunsuri 

DA 1140 97.02% 

NU 8 0.68% 

Probabil 27 2.30% 

 

 

Aceste răspunsuri pun în evidenţă în mod explicit faptul că majoritatea respondenţilor 

apreciază ca pozitivă şi utilă experienţa de învăţare trăită în mobilitate şi în mod implicit 

calitatea ridicată a programelor de formare. 

IV.2 Percepţia privind rezultatele învăţării obţinute în mobilitate 

Pentru a identifica percepţia respondenţilor privind rezultatele învăţării obţinute în mobilitate 

au fost vizate 22 de aspecte, iar răspunsurile date au permis calcularea pe o scară de la 1 la 5 a 

aprecierii medii. În cazul rezultatelor învăţării, percepţia respondenţilor este mai puţin bună 

decât în cazul calităţii programelor de formare, scorul mediu fiind de 4,48 (89,67% din scorul 

maxim). Cele mai importante rezultate ale învăţării sunt considerate: 

 Adaptabilitate -4,62 

 Ambiție -4,58 

 Abilități de lucru în echipă -4,58 

 Incredere în forțele proprii -4,57 

 Capacitatea de a înțelege alte culturi - 4,56 

S- a apreciat că pe durata mobilităţii s-au dezvoltat mai puţin: 

 Empatia -4,06 

 Autonomia -4,33 

DA, 1140, 
97% 

NU, 8, 1% 
Probabil, 27, 

2% 

Frecvența răspunsurilor privind intenția de a 
recomanda altor persoane participarea la mobilități 

transnaționale cu scop de învățare 
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 Perseverenţă - 4,34 

 Creativitatea -4,36 

Apreciaţi măsura în care sunteţi de acord cu afirmaţia: 
Rezultatele învăţării obţinute prin participarea la mobilitatea IVT sunt: 

  Apreciere 

Aspecte vizate 
In foarte 

mare 
masura 

In mare 
masura 

Satisfacator 
In mica 
masura 

Deloc 

Adaptabilitate 773 357 41 4 0 

Ambiție 767 333 69 6 0 

Abilități de lucru in echipă 764 351 46 9 5 

Încredere în forțele proprii 752 356 56 10 1 

Interes pentru domenii noi/Curiozitate 744 345 69 12 5 

Capacitatea de a înțelege alte culturi 731 375 62 6 1 

Cunoștințe în domeniul profesional 729 347 83 13 3 

Abilități în domeniul profesional 707 357 92 16 3 

Conștiința propriei valori 686 400 75 13 1 

O idee mai clară cu privire la propriul viitor profesional 679 340 124 25 7 

O mai bună comunicare în limbi străine 664 403 93 13 2 

Eficiență 660 437 74 4 0 

Abilități de rezolvare de probleme 649 442 77 7 0 

Toleranță 627 430 103 10 5 

Creativitate 615 400 128 28 4 

Capacitate de analiză 608 447 111 9 0 

Persistență 571 450 139 14 1 

Autonomie 539 501 126 7 2 

Empatie 464 455 167 39 50 

Elitism 136 193 230 194 422 

Anxietate 80 106 129 237 623 

Lene 38 26 65 170 876 

Adaptabilitate 65.79% 30.38% 3.49% 0.34% 0.00% 

Ambiție 65.28% 28.34% 5.87% 0.51% 0.00% 

Abilități de lucru in echipa 65.02% 29.87% 3.91% 0.77% 0.43% 

Încredere în forțele proprii 64.00% 30.30% 4.77% 0.85% 0.09% 

Interes pentru domenii noi/Curiozitate 63.32% 29.36% 5.87% 1.02% 0.43% 

Capacitatea de a înțelege alte culturi 62.21% 31.91% 5.28% 0.51% 0.09% 

Cunoștințe în domeniul profesional 62.04% 29.53% 7.06% 1.11% 0.26% 

Abilități în domeniul profesional 60.17% 30.38% 7.83% 1.36% 0.26% 

Conștiința propriei valori 58.38% 34.04% 6.38% 1.11% 0.09% 

O idee mai clară cu privire la propriul viitor profesional 57.79% 28.94% 10.55% 2.13% 0.60% 

O mai bună comunicare în limbi străine 56.51% 34.30% 7.91% 1.11% 0.17% 

Eficiență 56.17% 37.19% 6.30% 0.34% 0.00% 

Abilități de rezolvare de probleme 55.23% 37.62% 6.55% 0.60% 0.00% 

Toleranță 53.36% 36.60% 8.77% 0.85% 0.43% 

Creativitate 52.34% 34.04% 10.89% 2.38% 0.34% 

Capacitate de analiză 51.74% 38.04% 9.45% 0.77% 0.00% 

Persistență 48.60% 38.30% 11.83% 1.19% 0.09% 

Autonomie 45.87% 42.64% 10.72% 0.60% 0.17% 

Empatie 39.49% 38.72% 14.21% 3.32% 4.26% 

Elitism 11.57% 16.43% 19.57% 16.51% 35.91% 

Anxietate 6.81% 9.02% 10.98% 20.17% 53.02% 

Lene 3.23% 2.21% 5.53% 14.47% 74.55% 
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Şi în cazul rezultatelor învăţării există respondenţi care consideră că pe parcursul mobilităţii nu 

au învăţat nimic, ceea ce trebuie luat în considerare şi trebuie identificate modalităţi de 

îmbunătăţire a programelor de formare. 

 

IV.3 Certificarea şi recunoaşterea rezultatelor învăţării 

Aspectele vizate au fost: 

 Tipul de certificat obţinut; 

 Recunoaşterea rezultatelor învăţării de către instituţia beneficiară a proiectului de 

mobilitate; 

 Utilitatea certificatului obţinut. 

93,9% dintre respondenţi precizează că au primit documentul Mobilitate Europass şi doar 0,7% 

precizează că nu au primit niciun tip de certificat. 

Ca urmare a participării la mobilitate aţi primit următorul/următoarele tipuri de certificate: 

Tipul  certificatului obținut Număr de răspunsuri Procent din numărul total de respondenți 

Documentul Mobilitate Europass 1103 93.9% 

Certificat de pregatire lingvistica 891 75.8% 

Certificat de participare 657 55.9% 

Alt tip de certificat 35 3.0% 

Nu am primit certificate 8 0.7% 
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La întoarcerea din mobilitate, instituţiile în care învăţau/învaţă participanţii au recunoscut 

rezultatele învăţării  obţinute de aceştia pe durata mobilităţii pentru 83,2% dintre ei. 

La întoarcerea în ţară, instituţia în care învăţaţi v-a recunoscut stagiul de formare (prin acordare de note sau 
prin faptul că nu aţi mai repetat stagiul de practică)? 

Variante de răspuns Număr de respondenți Procent din numărul total de respondenți 

DA 978 83.2% 

NU 197 16.8% 
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Numai 27,8% dintre respondenţi declară că au folosit până în prezent certificatele primite ca 

urmare a participării la mobilitate IVT-LdV. 

Aţi folosit până în prezent certificatul/certificatele primite ca urmare a participării la mobilitate? 

Variante de răspuns Număr respondenți Procent din numărul total de respondenți 

DA 327 27.8% 

NU 840 71.5% 

Nu am primit certificate 8 0.7% 

 
1175 

 

 

Cei care au declarat că au folosit certificatele primite precizerază următoarele împrejurări în 

care le-au folosit: 

 la angajarea în ţară  - 9 respondenţi; 

o Certificatele obtinute m-au ajutat foarte mult pentru găsirea unui loc de 

muncă. 

 la angajarea în străinătate (UK, Germania, Spania, Italia) -9 respondenţi. De exemplu: 

o Am folosit certificatul şi scrisoarea de recomandare de la directorul medical al 

clinicii unde s-a desfăşurat mobilitatea ca referinţă la angajare în Marea 

Britanie; 

o Am menţionat în CV-ul meu despre participarea mea la acest proiect, având 

anexat la CV o copie a certificatului. La unele interviuri am fost întrebat despre 

această experienţă; 

DA, 327, 28% 

NU, 840, 71% 

Nu am primit 
certificate, 8, 1% 

Frecvența răspunsurilor privind folosirea certificatelor primite 
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o Am depus CVul Europass şi Europass Mobility în sistemul EURES deoarece mi-

am găsit un loc de munca în UK; 

o Am anexat acest certificat CV-ului în vederea obţinerii unui loc de muncă în 

Marea Britanie  ca asistent medical, fapt ce a reprezentat un atu; 

o Lucrez în străinătate şi l-am ataşat la CV. Pentru că lucrez în Germania, chiar 

mi-a folosit. 

o Instituția de primire din Germania și-a arătat disponibilitatea și interesul față 

de inserția tinerilor care au participat la mobilitate, solicitându-le să aplice 

după terminarea liceului pentru a lucra în domeniu la firmele de profil din 

zonă. I-a încurajat pe tinerii participanți să-și dezvolte abilitățile de 

comunicare în limba germană pentru a-și mări șansele de a-și desfășura 

activitatea profesională într-o firmă germană. 

o Momentan sunt student in anul I şi angajat in domeniul IT. Cred că trecerea în 

CV a celor obţinute m-a ajutat în faza de început a procesului de recrutare. 

 Mi-a fost de ajutor pentru un program de vară, un curs de specializare a limbii in 

domeniul construcțiilor. 

 Când am candidat pentru o bursă Erasmus la facultate. 

 La un proiect desfăşurat la facultate. 

 La admiterea/înscrierea  la şcoala postliceală. 

 L-am prezentat colegilor din grupă la facultate. Eram singura care avea un astfel de 

certificat. 

 Am folosit documentele pentru a dovedi cunoştinţele de limba spaniolă şi participarea 

la diverse proiecte interculturale. 

 Am folosit certificatul de limba engleză pentru echivalarea materiei în cauză la 

Facultatea de Informatică, unde sunt studentă în anul I, iar certificatul de dobândire a 

aptitudinilor ArchiCAD l-am folosit în anumite dosare pentru aplicarea la o bursă. 

 Certificatul pe care l-am primit l-am folosit ca experienţă pentru alte mobilităţi 

efectuate în perioada ciclului de licenţă. 

Majoritatea celor care nu au folosit certificatul/certificatele primite ca urmare a participării la 

mobilităţi transnaţionale LdV-IVT declară că nefolosirea lor se datorează faptului că încă sunt 

elevi/studenţi şi nu şi-au căutat un loc de muncă. Alţii fac următoarele comentarii: 

o Din păcate în România sau cel puţin în judetul Vâlcea, angajatorii cunosc foarte puţin 

sau deloc acest tip de programe europene şi în consecinţă au tendinţa de a nu 

recunoaşte importanţa sau valoarea certificatelor de competenţe obţinute în astfel de 

programe. O publicitate mai bună în mass media poate ar fi o soluţie! 

o La angajare, dar fiind faptul că am primit alt document decât documentul Mobilitate 

Europas,  nu a contat prea mult. 
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o Deoarece nu se cunosc aşa de bine aceste proiecte, certificatele "nu interesează" în ţara 

noastră. 

o Deşi sunt 10 luni de când am revenit în ţară în urma stagiului, nu am primit încă 

Europass Mobility. 

o Până în momentul de faţă, certificatul mi-a fost inutil atât în cadrul facultăţii cât şi în 

căutarea unui job part-time. 

o Nu am folosit acest certificat pentru că imediat după terminarea studiilor liceale le 

urmez pe cele universitare și prin urmare am decis să nu mă angajez. În momentul 

angajării cu siguranță îl voi folosi. 

IV.4 Efecte pe termen mediu şi lung 

Aspectele vizate sunt: 

o Efecte la nivel personal: 

o privind angajarea, 

o privind continuarea studiilor în domeniul profesional vizat şi în mobilitate. 

o Efecte la nivelul şcolii beneficiare: 

o Prestigiu; 

o Calitatea activităţilor de învăţare; 

o Atmosfera în şcoală; 

o Contribuţia participanţilor la mobilitate la îmbunătăţirea calităţii educaţiei 

din şcoală. 

Scorul mediu acordat efectelor produse la nivel individual de participarea la mobilitate 

este de 4,05 (80,09% din scorul maxim), iar cel acordat efectelor produse la nivelul 

instituţiilor beneficiare este de 4,17 (83,43% din scorul maxim). 

Selectați măsura în care sunteți de acord cu următoarele afirmații: 

  Apreciere 

Aspecte vizate 
In foarte 

mare măsură 
In mare 
măsură 

Moderat 
In mică 
măsură 

Deloc 

Prin participarea la mobilitate șansele 
mele de angajare au crescut 

532 362 174 65 42 

Datorită participării la mobilitate mi-am 
continuat studiile în același domeniu 
profesional cu cel în care studiam când 
am participat la mobilitate 

632 234 106 85 118 

Reputația instituției în care învățam în 
perioada mobilității a crescut datorită 
derulării de proiecte Leonardo da Vinci 

660 335 121 39 20 

Modul în care se desfășurau activitățile în 
școală s-a îmbunătățit ca urmare a 
derulării de proiecte Leonardo da Vinci 

502 398 181 56 38 

Participanții la mobilitatea IVT au 
contribuit, la întoarcerea din mobilitate, la 
imbunătățirea activităților din școală 

502 422 180 42 29 

Participanții la mobilitatea IVT au 
contribuit, la întoarcerea din mobilitate, la 
îmbunătățirea atmosferei în școală 

509 424 161 53 28 
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Prin participarea la mobilitate șansele 
mele de angajare au crescut 

45.28% 30.81% 14.81% 5.53% 3.57% 

Datorită participării la mobilitate mi-am 
continuat studiile în același domeniu 
profesional cu cel în care studiam când 
am participat la mobilitate 

53.79% 19.91% 9.02% 7.23% 10.04% 

Reputația instituției în care învățam în 
perioada mobilității a crescut datorită 
derulării de proiecte Leonardo da Vinci 

56.17% 28.51% 10.30% 3.32% 1.70% 

Modul în care se desfășurau activitățile în 
școală s-a îmbunătățit ca urmare a 
derulării de proiecte Leonardo da Vinci 

42.72% 33.87% 15.40% 4.77% 3.23% 

Participanții la mobilitatea IVT au 
contribuit, la întoarcerea din mobilitate, la 
imbunătățirea activităților din școală 

42.72% 35.91% 15.32% 3.57% 2.47% 

Participanții la mobilitatea IVT au 
contribuit, la întoarcerea din mobilitate, la 
îmbunătățirea atmosferei în școală 

43.32% 36.09% 13.70% 4.51% 2.38% 
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Referitor la influenţa mobilităţii asupra şanselor de angajare, numărul respondenţilor care 

apreciază că experienţa din mobilitate influenţează în foarte mare măsură sau în mare măsură 

şansele de angajare reprezintă 76% din numărul total de respondenţi, dar există 9% 

respondenţi care consideră că această experienţă nu contribuie deloc, sau contribuie în mică 

măsură la creşterea şanselor de angajare. 

 

Un procent asemănător de respondenţi apreciază că participarea la mobilitate a influenţat în 

foarte mare măsură sau în mare măsură continuarea studiilor în acelaşi domeniu cu cel vizat în 

mobilitate (74%). 
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Frecvența aprecierilor privind efectul participării la 
mobilitate asupra domeniului viitor de studiu 

”Datorită participării la mobilitate mi-am continuat 
studiile în același domeniu profesional cu cel în care 

studiam când am participat la mobilitate” 
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IV. 5 Percepţia respondenţilor cu privire la aspectele de care ţin cont angajatorii 

în procesul de recrutare a forţei de muncă 

Pentru identificarea acestei percepţii au fost vizate 12 aspecte. Respondenţii apreciază că în 

vederea recrutării cel mai important aspect îl reprezintă modul de prezentare la interviu, iar 

aspectul cel mai puţin important este reputaţia şcolii urmate. 

Apreciaţi măsura în care sunteţi de acord cu următoarea afirmaţie: "Pentru recrutarea personalului angajatorii 
tin cont de": 

  Apreciere 

Aspecte vizate 
In foarte 

mare 
măsură 

In 
mare 

măsură 
Moderat 

In mică 
măsură 

Deloc 

Reputatia scolii urmate 345 394 282 108 46 

Rezultatele la examene 459 378 222 72 44 

Recomandari de la terti 467 452 196 44 16 

Abilitati TIC 523 464 160 21 7 

Experienta de munca in perioada de scolarizare 604 392 129 40 10 

Experienta de invatare/munca in Europa 614 358 145 34 24 

Personalitate 667 424 70 9 5 

Competente lingvistice 726 366 71 6 6 

Abilitati de lucru in echipa 734 359 70 6 6 

Domeniul de studiu/formare 771 318 75 9 2 

Specializare 781 311 73 8 2 

Modul de prezentare la interviu 839 295 34 6 1 
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Referitor la experienţa de învăţare/muncă în Europa, 87,72% dintre respondenţi apreciază că 

influenţează decizia angajatorilor la recrutare în foarte mare măsură sau în mare măsură. 

 

 

 

La solicitarea: 

"Precizati un aspect care să pună în evidenţă utilitatea mobilităţilor IVT"  

au răspuns 337 participanţi la mobilitate. Multe dintre aceste răspunsuri pun în evidenţă faptul 

că respondenţii consideră că mobilităţile IVT au un rol important în creşterea şanselor de 

angajare. În continuare sunt prezentate o parte dintre răspunsurile date de către participanţii la 

mobilitate IVT: 

 Experienţa de viaţă 

 Adaptarea mai uşoară la necunoscut si experienţa noilor provocări întâlnite în viaţă. 

 Lucru într-o echipă profesionistă. Utilizarea aparaturii medicale performante de ultimă 

generaţie. Comunicarea într-o limbă străină. 

 Înţelegerea unui domeniu de muncă din perspectiva altei culturi, într-un alt context socio-

economic. 

 Participantul la mobilitate are parte de o importantă experienţă profesională, lingvistică, de 

In foarte mare 
masura, 614, 52% 

In mare masura, 358, 
31% 

Moderat, 145, 12% 

In mică  
măsură 

65 
5% 

Deloc, 24, 2% 

Frecvența aprecierilor privind  efectele experienței de învățare/muncă în 
Europa  asupra deciziei angajatorilor pentru recrutare 

”Pentru recrutarea personalului angajatorii tin cont de  Experienţa de 
învăţare/muncă în Europa” 
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socializare şi dezvoltare personală şi are posibilitatea îmbunătăţirii perspectivei sale despre 

lume şi viaţă. 

 În urma participării la mobilitatea IVT, îţi îmbunătăţeşti considerabil competenţele 

lingvistice, din domeniul IT, abilitatea de a lucra in echipă şi dobândeşti multe alte calităţi şi 

atuuri utile pentru viitor. 

 Această mobilitate le deschide orizontul elevilor spre o altfel de educaţie, le oferă 

oportunitatea de a relaţiona cu oamenii şi de a învăţa într-un mod diferit ce înseamnă cu 

adevărat să faci parte dintr-un colectiv respectabil, de care eşti chiar mândru şi de a lucra 

într-un domeniu care îţi place cu adevărat. 

 Dobândirea de noi cunoştinţe în domeniu, dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă, 

 Ne ajută să cunoaştem şi alte culturi şi să avem şansa să vizităm firme importante cum este 

Audi. 

 Prin mobilitatea IVT dezvolţi abilităţile de lucru în echipă, competenţele lingvistice, 

competenţele profesionale şi capeţi încredere în forţele proprii. 

 Participarea la programe de practică. 

 Multiculturalism 

 Să se realizeze cât mai multe proiecte deoarece cunoştinţele şi experienţa pe care o "capătă" 

elevii sunt unele unice în viaţă. 

 Mediul internaţional, competenţele de relaţionare şi lingvistice dobândite şi experienţa de 

muncă într-o ţară străină. 

 Experiența vieții în străinătate. Percepția nivelului de diferențe dintre ce avem noi și ce e 

afară. 

 Este o experienţă ce nu merită ratată, în cazul în care ţi se oferă şansa de a participa la o 

mobilitate în cadrul proiectului IVT. Te formează comportamental şi îţi dezvoltă abilităţile 

practice. 

 Părerea mea este că mobilităţile IVT te ajută să te "finisezi" ca om , să-ţi formezi o altă parere 

despre lumea în care trăieşti. Experienţa căpătată în timpul mobilităţilor este fascinantă şi 

ajută la evoluarea fiecarui elev în parte . 

 Cunoştinţe mai multe 

 Dezvoltarea unor competenţe, o mai bună comunicare în limbi străine, cunoştinţe în domeniul 

profesional şi multe altele. 

 În urma participării la mobilitate, abilităţile mele de înţelegere şi cunoaştere s-au mărit, 

îmbogăţindu-mi capacitatea de a reacţiona şi de a înţelege alte culturi, îmbunătăţirea 

limbilor străine. 

 Este o experienţă unică care ajută la dezvoltarea profesională şi în special dezvoltarea 

personală. 

 Aş recomanda mobilitatea Leonardo Da Vinci pentru a forma viitorul următoarelor generaţii. 

 Noi cunoştinţe atât lingvistice cât şi profesionale 

 O experienţă nouă! 

 Oameni noi, locuri noi 

 Dezvoltare personală 
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 Participând la această mobilitate am învăţat multe în domeniul profesional  şi personal. E de 

mare ajutor acest program în Romania şi sper sa fie cat mai multe programe de acest tip. 

 Această participare să fie luată în seamă de angajatori deoarece pentru participant este o 

experienţă in plus. 

 Pentru mine a fost interesant pentru că am învăţat limba engleză şi mi-am făcut mulţi 

prieteni. 

 Experienţa inter-culturală 

 Creativitate 

 Profesionalism 

 Eficienţă 

 Acest proiect este foarte util deoarece îţi  oferă posibilitatea de a evolua la nivel profesional, 

de a cunoaşte noi culturi şi de a călători. 

 Dezvoltarea adaptabilităţii. 

 Dezvoltarea  personală şi dobândirea încrederii în sine au fost unele din cele mai importante. 

Am reuşit să trec peste lipsa încrederii în mine şi în acelasi timp mi-am dat seama că 

realitatea e alta: că fac bine ceea ce fac, că am ambiţie însă din lipsa de încredere nu 

îndrăzneam să fac nimic tocmai pentru a nu da greş /a eşua într-o situaţie. Ulterior această 

experienţă m-a maturizat şi mi- a deschis orizontul către o nouă cultură şi civilizatie. 

 Utilitatea Certificatelor primite 

 Dobândirea de noi competenţe în domeniul în care studiez 

 Lucrul în echipă, oamenii/profesorii 

 Formarea profesională este aspectul ce pune în evidenţă  utilitatea mobilităţilor IVT. 

 Îmbunătăţirea domeniului de activitate şi primirea certificatelor Eurropass şi lingvistice 

 Angajarea la un loc de muncă in străinătate, în ţară sau deschiderea unei firme proprii. 

 Consider că participarea la o astfel de mobilitate este extrem de benefică pentru elevi, atât din 

punct de vedere profesional cât şi personal. Aceasta contribuie la dezvoltarea profesională şi 

personală a participanţilor şi lărgeşte orizonturile acestora. 

 Am dobândit experienţa profesională în domeniul mecanic auto 

 Sunt foarte accesibile. 

 Unul dintre aspectele care pun in evidenta utilitatea mobilitatilor IVT este capacitatea unei 

formari mai clare asupra carieriei profesionale. 

 Ne dezvolta o idee mai clara cu privire la propriul viitor profesional, o mai buna comunicare 

in limbi straine si abilitati si cunostinte in domeniul profesional. 

 Un aspect care pune in evidenţă utilitatea mobilităţilor IVT este acela ca mobilităţile ne ajută 

să ne perfecţionam într-un anumit domeniu şi ne plasează în diverse situaţii care ne solicită 

mintea pentru a rezolva diferite probleme. Totodată, acestea sunt situaţii din care avem 

foarte multe de învăţat. 

 Dobândirea unor noi cunoştinţe şi  scopul de a te forma profesional 

 Competenţă, lucru in echipa, profesionalism, lucru bine facut, cu responsabilitate, dăruire. 

 Momentan sunt la facultate, însă această mobilitate m-a ajutat să mă înscriu la anumite 

cercuri studenţeşti. Iar pe viitor sunt convinsă că această experienţă mă va ajuta sa fac o idee 
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angajatorului despre implicarea mea în activităţi extracurriculare. 

 Perseverenţa 

 Am reuşit să mă dezvolt profesional şi personal cu propriile forţe. 

 Diversitate 

 Mobilităţile IVT ne oferă mai multe şanse la angajare şi o pregătire profesională mult mai 

bună. 

 M-au ajutat foarte mult în dezvoltarea competenţelor mele şi m-au ajutat să îmi câştig 

încrederea în mine. 

 Cu ajutorul acestui proiect putem să avem o şansă mai bună pentru angajare şi experienţă ca 

asistenti medicali. 

 Te responsabilizează 

 De pe urma acestei mobilitati IVT acumulezi foarte multe cunoştinţe pe care până acum nu le 

aveai. Datorita acestei experienţe am putut să imi dezvolt propriile abilităţi în domeniul 

profesional. 

 Nu ştiu în ce masură sunt utile abilităţile profesionale însuşite în mobilităţile IVT ( depinde de 

domeniu)...asta in primul rând pentru că am constatat că pregătirea facută in ţară este una 

destul de solidă. Ceea ce pot asigura este că în urma acestor deplasări îţi schimbi total 

percepţia despre oameni, despre cum trebuie să te comporţi într-o companie, îţi dai seama de 

ceea ce vrei sa realizezi pe viitor, ai o mai mare deschidere către tot ce înseamnă nou: 

persoane, activităţi, locuri de muncă. 

 Îmbogăţirea cunoştinţelor lingvistice, profesionale şi culturale. 

 Cresterea competitivităţii pe piaţa de muncă 

 Prin realizarea acestora se instituie valori, norme de conduită, modele de comportare, stiluri 

de interacţiune. Trăirea împreună a evenimentelor joacă un rol important în dezvoltarea 

relaţiilor umane, are un caracter "contagios" sistematic cultivat. 

 Prin participarea la un astfel de proiect un elev/student are şansa sa observe multe aspecte 

socio-culturale ale unei ţări europene dar în acelaşi timp să observe cum se desfaşoară 

procesul de învăţare sau de formare profesională într-o astfel de ţară. 

 O inserţie mai bună pe piaţa muncii. 

 Creşterea şanselor de a fii acceptat la studii superioare in străinătate 

 Folosirea aparaturii moderne, nou  apărute 

 Am devenit mai responsabil şi am şanse mai mari de angajare 

 Pregătirea profesională în domeniul mecanic 

 Eşti pus intr-o situaţie complet nouă, trebuie sa vorbeşti în engleză, ceea ce  este un avantaj 

pentru un elev. 

 Cunoştinţe legate de o posibilă carieră iîn viitor. 

 Mi s-a imbunătăţit calificarea profesională, am căpătat experienţă şi cunoştinţe despre o altă 

societate în care totul este mai bine organizat decât în Romania şi este util pentru elevii 

români să observe acest lucru 

 Pentru mine a fost o experienţă utila, interesantă care mi-a arata cum fac practica alţi elevi şi 

cum se munceşte într-o altă ţară! 
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 Inţelegi mai bine cum se munceşte în străinatate şi îţi exersezi limba straină în care trebuie să 

comunici. 

 Eu am învăţat cum să mă descurc în multe situaţii, mai ales când eşti înconjurat de oameni 

care nu vorbesc limba ta. Sunt foarte utile mobilităţile. 

 Locul în care am facut practica a fost excelent şi am învăţat foarte multe lucruri practice, ceea 

ce este foarte util pentru un elev. 

 Trei saptămâni de practică în care am învăţat o mulţime de lucruri noi şi interesante pe care 

am ocazia să le aprofundez în prezent, la facultate. 

 Aspectul cel mai important îl constituie experienţa căpătată. 

 Cunoştinţele în domeniul profesional au crescut datorită participării mele la această 

mobilitate. 

 Amplificatorul pe care l-am realizat pe durata mobilităţii , pe care l-am conceput şi creat. 

 Un aspect care să pună în evidenţă utilitatea mobilităţilor IVT a fost îmbunătăţirea 

cunoştinţelor lingvistice 

 M-a impresionat baza de practică unde mi-am îmbunătăţit abilitățile profesionale in 

domeniul gastronomiei. 

 Creşterea şanselor pentru angajare 

 Creșterea șanselor de angajare în domeniu. Amabilitatea cetățenilor. 

 Buna colaborare între noi şi colegii noştri galezi 

 M-a impresionat relaţia profesor-elev 

 Increderea în forţele proprii. Cunoaşterea mai bună a unei limbi straine. Dezvoltarea 

abilităţilor de lucru în echipă. 

 Dezvoltare profesională şi deschiderea mai multor oportunităţi în domeniul asistenţilor 

medicali. 

 Oferă şansa unică de cunoaştere şi înţelegere aprofundată a unui mediu cultural şi de studiu 

diferit. 

 Deschiderea unor noi orizonturi. 

 Inveţi să te descurci în diferite situaţii (profesionale/ personale). 

 Dobândirea de abilităţi si competenţe profesionale din domeniul studiat care îmi vor fi utile în 

viitoarea carieră. 

 Dezvoltarea competenţelor, cunoaşterea de noi metode de învăţare aparţinând altor culturi. 

 Ceea ce in ţară nu se face în domeniul medical, acolo am avut posibilitatea să văd şi chiar să 

practic meseria de viitor asistent la cele mai înalte standarde. De la aparatura medicală, 

consumabilele care în spitalele din Romania lipsesc cu desăvârşire, grija şi atenţia cu care 

sunt trataţi pacienţii. 

 Imbunătăţirea cunoştinţelor în domeniul prelucrării lemnului. 

 Imbunătăţeşte şi dezvoltă abilităţile de adaptate într-un colectiv 

 Schimbare radicală in bine 

 Posibilitatea de a lucra pe maşini performante, să cunosc oameni dintr-o altă ţară şi să văd 

nişte locuri pe care nu le voi uita niciodată. 
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 Experienţa într-un cadru formal nou, noi abilităţi deprinse, vizitarea unui spaţiu străin  de 

unde se pot acumula cunoştinţe pe plan etnic, religios, cultural etc 

 Iţi deschide noi orizonturi atât pe plan profesional cât şi personal. 

 Cunoașterea unui alt tip societate si oameni. 

 Reputaţia instituţiei în care învăţ în perioada mobilităţii a crescut datorită derulării de 

proiecte Leonardo da Vinci; 

 Prin participarea la mobilitate şansele mele de angajare au crescut. 

 Faţă de practica de la şcoală totul a fost cool în UK 

 Am avut multe resurse la practică din străinătate şi am învăţat lucruri practice pe care nu 

cred ca le-aş fi învăţat în ţara noastră. 

 Un elev este in căutare, iar mobilitatea ii poate descoperi noi căi de dezvoltare în viaţă. 

 Diferenţa faţă de stilul de practică din România 

 Mobilitatea IVT m-a ajutat foarte mult deoarece lucrez mult mai bine în echipă şi am reuşit să 

dezvolt o foarte bună comunicare cu cei din jurul meu. 

 Am învăţat mai bine limba engleză. 

 Creativitatea, eficienţa si abilitatea lucrului in echipă sunt unele dintre cele mai importante 

aspecte dezvoltate în timpul mobilitatilor IVT. 

 Faptul că m-a ajutat să imi imbunătăţesc cunostintele în domeniul meu de studiu. Am învăţat 

să imi controlez emoţiile si reacţiile. 

 Faptul că am desfaşurat practica într-o ţară straină, ar putea fi un punct forte pentru 

recrutarea mea la un posibil interviu 

 Participanţii în proiecte IVT devin mai încrezători, mai motivaţi să cunoască şi alte culturi, să 

lucreze în ţările UE. 

 Eu am învăţat ce înseamnă să faci o practică serioasă şi să comunici în limba engleză. 

Proiectul a fost o deschidere de noi drumuri pentru mine şi îl vad ca un privilegiu. 

 Intr-o mobilitate desfăşurată în afara ţării practica se face mult mai bine, elevii invaţă să se 

orienteze singuri, pot avea şi alte mijloace de comparaţie în ceea ce priveşte calificarea, modul 

de lucru sau de salarizare, fac cunoştinţă cu un alt mod de trai. 

 Practica a fost excelentă şi interesantă la un nivel foarte ridicat! Nu se compară cu practica 

facută în România. Mobilitatea m-a ajutat foarte mult  să îmi gasesc un loc de muncă decent 

si bine plătit în UK. 

 Practica realizată în Spania a fost mult mai eficientă decât cea pe care o făceam la noi, nu 

doar datorită dotării tehnice a şcolii în care am fost ci şi datorită felului in care ne-am 

mobilizat. 

 Deşi în oraşul meu părinţii deţin o firmă importantă, la practica din Germania am învăţat să 

mă descurc intr-un context nou şi a trebuit să comunic la maxim în limba engleză. Proiectul a 

fost important pentru că am învăţat ce înseamnă o echipă ( noi elevii şi angajaţii de la hotel). 

Toţi am învăţat ceva nou! 

 Experienţa de lucru într-o altă ţară este foarte importantă pentru continuarea meseriei pe 

care am ales-o, am vazut cum este preţuita muncă în Spania şi înţeleg mai bine ce am de facut 

in viitor. 



40 
 

 Experienţa dobândită 

 Intâlneşti oameni care îţi arată cum au reuşit să exceleze în domeniul lor şi acest lucru te 

motivează să fii mai bun 

 Cel mai important lucru pentru mine a fost să fac practica la un nivel calitativ mult superior 

decât in orice service de la noi. 

 Mobilitatea IVT mi-a oferit şansa de a mă forma într-o şcoala foarte modernă in care se 

utilizau sdv-uri complexe, unele dintre ele nu le mai văzusem niciodată. 

 A fost cea mai frumoasă experienţă, inclusiv de muncă, mai ales prin faptul că nu am atât de 

multe posibilităţi financiare. 

 Participarea la proiectul Leonardo Da Vinci şi dobândirea certificatului de competenţe  

profesionale Europass Mobility mă va ajuta în devenirea mea ca asistent medical generalist şi 

îmi va permite o integrare mai uşoară pe piaţa muncii, acestea fiind recunoscute la nivel 

european. 

 O foarte bună pregatire practica oferita în instituţiile în care se derulează mobilitatea IVT. 

 Diferenţa faţă de practica din Romania. In UK am facut practica într-o agenţie de turism 

funcţională care se află în cadrul unui liceu. 

 Mobilităţile IVT oferă şansa de a participa la o formare profesională în calificarea aleasă la 

standarde foarte înalte. 

 Am facut practica impreună cu elevi britanici, ceea ce mi-a placut mult si a fost si interesant. 

 Chiar am învăţat multe lucruri dpdv profesional, lucruri pe care la şcoală nu as fi avut ocazia 

sa le învăţ 

 Mobilitatea a fost pentru mine o experienţă unică de viaţă, care a contribuit mult la 

schimbarea mea in bine. 

 Pot să rezolv problemele cu mai multa uşurinţă. 

 In urma mobilitatii IVT am obtinut un Certificat Europass care sper ca ma va ajuta la 

angajare si imi va permite o integrare mai usoara pe piata muncii, atat in tara cat si in 

strainatate, deoarece acest certificat este recunoscut la nivel european. Ma va ajuta si pe 

viitor in devenirea mea, ca asistent medical generalist. 

 Am invatat multe lucruri despre cultura Irlandei. 

 Participarea la mobilitatea IVT mi-a dezvoltat competentele profesionale si m-a pregatit 

pentru trecerea de la scoala la piata muncii 

 Aceasta mobilitate a contribuit la dezvoltarea mea profesionala si mi s-au recunoscut 

abilitatile prin acordarea Certificatului Europass dobandit. 

 Pregatirea pentru intrarea pe piata muncii atat in tara cat si in Uniunea Europeana 

 Am cunoscut oameni si locuri noi. Am vazut nivelul de civilizatie din Germania.  Am vazut un 

mediu industrial dezvoltat. 

 Mi-am dezvoltat competente profesionale si am invatat sa fiu mai autonom atunci cand 

lucrez. 

 Utilitatea mobilităților este mai bine văzuta de unii angajatori si mai ales in străinătate la 

găsirea unui loc de munca. 

 Mareste sansele de angajare 
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 Poti invata mai bine o meserie si gasesti mai usor un loc de munca in strainatate 

 Cunoasterea brutariei portugheze 

 A fost cel mai bun lucru din viata mea. Am relationat cu colegii, cu personalul firmei, am 

exersat limba engleza, am lucrat efectiv, mi-am gestionat bugetul, am zburat prima data cu 

avionul 

 Mobilitatile IVT dau sansa participantilor sa aplice practic cunostintele teoretice asimilate in 

cursul anului scolar in cadrul orelor de specialitate,dar in primul rand sa dobandeasca 

cunostinte noi. 

 Lucrez in domeniul in care am avut mobilitatea si am invatat multe aspecte utile, mai ales 

cum sa folosim utilaje noi. 

 Oportunitate diferita, prietenoasa si unica de formare intr-un mediu cultural diferit si pe 

placul participantului 

 A fost cea mai frumoasa experienta de practica. Nu se poate compara cu ceea ce facem la 

facultate. 

 Nu mi-as fi permis sa merg in strainatate daca nu era proiectul si cred ca a fost foarte 

folositor pentru mine si pentru colegi. 

 Iti poate deschide mintea spre ceva interesant si util pentru viitor 

 Este superior service-ului din tara, am avut posibilitatea sa lucrez efectiv. in oras nu ma lasa 

sa lucrez la masinile mai scumpe 

 Am castigat un premiu important la olimpiada nationala pentru domeniul meu, iar stagiul de 

practica m-a ajutat foarte mult. 

 In familie am silvicultori si aceasta formare m-a ajutat sa iau decizia de a continua in acest 

domeniu. 

 M-a ajutat foarte mult sa aprofundez, doresc sa studiez mai departe la facultatea din Brasov. 

 Cat mai multe proiecte de acest gen ar fii un real castig de experienta pentru noi tinerii si 

pentru a cunoaste traditiile si cunostintele altor tari! 

 Te ajuta sa te decoperi pe tine, cel care duce o sarcina cu succes la bun sfarsit :)! 

 A fost prima plecare in strainatate si pentru elevii cu posibilitati financiare mai reduse este 

important sa vada cum e sa inveti sau sa faci practica intr-o alta tara. 

 Activităţile pe care le-am desfasurat acolo au corespuns nevoii noastre de formare fiind din 

punct de vedere calitativ net superioare practicii pe care o desfasuram noi in tara 

 In domeniul industriei textile, in Italia, Milano, sunt adevariti profesionisti care ne-au aratat 

ce inseamna elitismul in domeniu 

 Mi-am descoperi calităţi pe care nu mi le banuiam 

 Am dobandit cunoştinţe noi in vederea fabricării produselor din lemn 

 Un punct forte pentru angajarea in domeniu 

 Şanse de angajare crescute 

 Ofera şansa elevilor de liceu de a ieşi din rutina zilnică pt a cunoaşte o altă ţară si alte moduri 

de practică în  domeniu pe  care aceştia ar dori sa il urmeze 

 Utilitatea mobilitatilor IVT  este pusă în evidență în faptul că ne putem dezvolta competentele 

profesionale și personale,  ajutandu-ne astfel să ne integram mai ușor pe piata muncii. 
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 Facilitarea insertiei pe piata muncii in urma competentelor dezvoltate pe perioada  stagiul de 

practica si a certificatelor obtinute. 

 Mi-a oferit oportunitatea de a aplica practic cunostintele referitoare la energii alternative 

utilizand tehnologii avansate la standarde europene. Portugalia are experiente de mai multi 

ani in acest domeniu. Ma pot angaja in acest domeniu atat in tara cat si in strainatate cu 

sanse mari avand certificatul de mobilitate Europass. 

 Am aplicat practic pe o tehnologie avansata si suntem pregatiti pentru a ne angaja pe piata 

muncii. 

 M-am imbogatit cunostintele profesionale si voi putea folosi certificatele dobandite la CV cand 

voi dori sa ma angajez 

 Mobilitatea IVT reprezinta un atu in vederea angajarii mele. 

 O mai buna si rapida insertie pe piata muncii. 

 Am posibilitatea sa lucrez intr-o tara a Uniunii Europene unde domeniul unde ma specializez 

este mult mai dezvoltat si pot sa aplic in tara noastra aceste  tehnologii avansate. 

 Largirea viziunii asupra posibilitatii de angajare in Europa si/sau alte tari 

 Mobilitatile IVT ajuta fenomenului de interculturalitate, fiind totodata si stagii de formare 

profesionala, care pot influenta oportunitatile de angajare viitoare. 

 O astfel de mobilitate ajuta la deschiderea unor noi orizonturi pentru elevii participanti. 

Devin mai increzatori in propriile forte si mult mai deschisi la nou. 

 Sansele pentru angajare 

 In domeniul Protectiei Mediului, energii regenerabile, in Portugalia, elevii si-au imbunatatit 

calitatea pregatirii profesionale la standarde europene. Introducerea tehnologiilor energetice 

moderne impune si pregatirea de cadre cu calificare corespunzatoare. Doar prin mobilitati 

IVT putem sa oferim o pregatire corespunzatoare folosind experienta tarilor importante din 

Europa in ceea ce priveste productia de energii alternative. 

 Consider ca mobilitatile IVT sunt extrem de utile, ajutandu-ne sa ne dezvoltam atat pe plan 

profesional cat si personal. In urma acestei mobilitati am constatat ca sunt mult mai tolerant 

si ma pot adapta mult mai usor la anumite standarde culturale. 

 Mobilitatile IVT determina deschiderea unor noi orizonturi, satisfacera unei setei de 

cunoastere si observarea existentei unor posibile sanse de performanta in locuri care pana 

atunci nu pareau accesibile. 

 Cresterea sanselor de angajare in domeniul de pregatire. 

 La angajare 

 Un aspect care sa puna in evidenta utilitatea mobilitatilor IVT este ca sprijina beneficiarii să 

se adapteze la noile cerinţe ale pieţii muncii din Comunitatea Europeana, să dobândească 

abilităţi specifice şi o mai bună înţelegere a culturii economice şi sociale ale ţării gazdă 

 Recunoasterea pe piata muncii din Uniunea Europeana si gasirea unui loc de munca in tarile 

din Uniunea europeana. 

 Te ajuta la angajare prin certificatul Europass 

 Cunoasterea unui sistem medical mult mai avansat, ce utilizeaza echipamente performant si 

care isi plateste angajatii pe masura muncii depuse,motivand astfel personalul sa fie mult mai 
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concentrat pe problemele de la servici decat sa fie stresat din cauza nejunsurilor provocate de 

lipsa banilor, proveniti dintr-un salariu umilitor desi meseria practicata de ei e una nobila! 

 Aceste mobilitati ajuta atat la dezvoltarea profesionala cat si la cea personala a individului, 

ajuta la dobandirea unor competente si abilitati la un nivel ridicat si intr-un timp mult mai 

scurt decat in tara. 

 Experienta unica in viata, prin care iti dezvolti competente profesionale si abilitati personale. 

 Mobilitatea IVT la care am participat in liceu si-a pus amprenta intr-un mod foarte placut 

asupra mea. Practic a fost motorul ce m-a ajutat sa-mi dau seama in ce domeniu de activitate 

vreau sa lucrez. In cazul meu este vorba de informatica. Dupa terminarea liceului mi-am 

continuat studiile in informatica, iar azi sunt salariat si imi place ceea ce fac. 

 Angajarea mai usor dupa participarea in  Proiectul IVT 

 Găsirea unui loc de munca pe piața europeana 

 Chiar daca in perioada de formare eram la liceu iar domeniul aprofundat in cadrul 

participarii nu are absolut nicio legatura cu domeniul meu de studiu universitar, sunt 

bucuroasa de experienta Leonardo deoarece am experimentat timp de 3 saptamani o alta 

cultura pe care am avut timp sa o analizez, vazand mai multe aspecte de la muzee, la 

supermarchet, la calatoriile cu metroul, la campusul de cazare, am vazut cum arata si cum se 

poarta angajatii unei companii internationale; totul a fost nou si deschizator de orizonturi. 

Programul a avut un impact asupra mea pe plan personal. 

 Aduc in actualitate si pun in practica cunostinte teoretice si practice dobandite in timpul scoli, 

si astfel un punct de plecare in orice activitate. 

 Aceste proiecte sunt o ocazie foarte buna pentru a initia viitoarea forta de munca pe piata 

muncii, tinerii realizand activitati ce se desfasoara intocmai pe piata muncii si ajutandu-i sa 

isi creeze o imagine despre cum va fi cand vor avea un loc de munca. 

 Au fost foarte utile in formarea mea. Am vazut o noua cultura, am invatat intr-un mediu 

occidental ce m-a facut sa vad mai bine diferentele dintre sistemul nostru si cel vestic. De 

atunci insa, am terminat o facultate si sunt angajat, asa ca unele raspunsuri s-ar putea sa nu 

reflecte ideile mele de atunci. 

 Este folositor sa ne formam intr-o tara in Europa pentru ca sa intram mai usor pe piata 

muncii si sa putem concura cu ceilalti 

 Integrare pe piata muncii 

 Mobilitatile IVT ofera elevilor oportunitatea de a se dezvolta din punct de vedere profesional 

si de a se familiariza cu un mediu de munca la care, in mod normal, nu au acces pana la 

momentul angajarii. 

 Momentan sunt student in anul 3 la Electronica si Telecomunicatii Politehnica 

Bucuresti.Vreau sa imi finalizez studiile(masterat) in Europa si sper ca ,mobilitatea IVT sa 

imi fie de ajutor. 

 Angajare. 

 Aceste programe au avantajul de a le oferi celor care participa o sansa de a observa modul in 

care se dezvolta alte tari si modul in care cetatenii acestor tari lucreaza pentru bunastarea 

nationala si individuala (aici fac referire la infrastructra, educatie, sanatate, etc). 
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 Integrare pe piata muncii, dezvoltare de abilitati si competente in domeniul tehnic. 

 Prin aceste mobilitati elevii isi schimba perspectiva asupra unei alte realitati sociale si 

culturale, a integrarii in campul muncii, cunosc realitati diferite de cele din scoala si din tara 

de unde provin, spiritul de echipa si responsabilitatile devin mai evidente, isi imbunatatesc 

capacitatile de comunicare si interactionare intr-o limba straina in medii diferite si, datorita 

descoperirii unei alte culturi si civilizatii devin mai curiosi si doritori sa cunoasca si se 

informeze mai mult. 

 Experienta in sine, pregatirea lingvistica dinainte, drumul si sederea intr-un loc nefamiliar si 

pe care trebuie sa il adopti rapid ca al tau, felul in care alte culturi reactioneaza in relatie cu 

cultura ta si invers. Invatarea intr-un timp foarte scurt sa te adaptezi unui mod diferit de a 

aborda munca de asistent medical, in cazul meu. Pentru mine a fost o experienta 

deschizatoare de drumuri. Mi-a aratat ca toate abilitatile dobandite in scoala si sociale pe 

care le aveam sunt o baza buna pentru a te adapta la orice situatie. II sunt foarte 

recunoascatoare Directorului Scolii Postliceale care a contractat participarea noastra la 

program si faptul ca am putut participa. 

 Mobilitatile IVT ajuta la formarea personalitatii si la formarea profesionala a fiecarui 

participant, ajutandu-l sa-si gaseasca un domeniu in care poate lucra eficient la standarde 

europene. Cunoscand piata muncii si intr-o alta tara europeana il face mai dornic sa-si 

imbunatateasca cunostintele. 

 M-a ajutat sa realizez ca nu mi-ar plcea sa lucrez mai departe in acel domeniu, astfel ca m-am 

reorientat. 

 Utilitatea acestor programe este faptul ca are un impact mare asupra gandirii elevului. Abia 

acum, cand sunt studenta, imi dau seama cat de importanta a fost aceasta experienta. 

Momentan sunt studenta la informatica, si lucrez in domeniu, iar gasirea unui job a fost 

foarte usoara datorita increderii pe care am dobandit-o in mine. Am fost admisa atat la firme 

medii precum Evo cat si la firme mari precum Amazon asa ca un stagiu de tip Leonardo Da 

Vinci este bine venit oricand si oricui. Dezvolta abilitati nemaicunoscute pana atunci de 

respectivul individ si il plaseaza mult mai bine in realitate, oferindu-i viziuni noi. 

 Prin programul IVT vezi poate pentru prima data cum este sa muncesti ca angajat la o 

institutie, sa ai un program fix, sa iti gestionezi timpul, banii si energia. Intr-un cuvant o 

mobilitate IVT te maturizeaza si te responsabilizeaza. 

 Gasirea unui job 

 Experienta din perioada de mobilitate a determinat luarea unor decizii care au condus la 

continuarea studiilor si o mai buna implicare in propria formare deoarece toti participantii 

au constientizat importanta pregatirii in specialitate si personale pentru a face fata unui 

mediu de munca competitiv din spatiul european. 

 Reprezinta un avantaj la angajare, ajuta la imbunatatirea competentelor. 

 Pentru mine mobilitatea IVT a fost o experiență unică, în care m-am dezvoltat atât din punct 

de vedere personal cât și profesional. Înainte de mobilitatea în Franța viziunile mele erau 

limitate, în Franța mi s-a afișat o lume altfel, o lume a multiculturalității, a educației și 

toleranței. Promotorii proiectului au făcut tot posibilul să interacționăm cu această lume și să 
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învățăm cât mai mult. Timidă, speriată la început într-un mediu nou am evoluat pe parcursul 

a 3 saptămâni și la final mă simțeam independeantă. Bineînțeles în plan profesional am 

observat diferențele majore între sistemele educaționale. Un aspect important este că noi cei 

care am fost în mobilități de acest tip am fost buni observatori și sunt sigură ca nu doar eu ci 

și ceilalți au încercat prin analogie să vadă unde greșim noi românii. Am împărtașit 

experința și credințele mele și cel mai important este că am facut schimbări la stilul meu de 

viață și încerc să îi ajut și pe cei din jur. 

 Integrarea mai usoara pe piata muncii europene 

 Foarte bun pentru angajare 

 Afacerea care am dezvoltat-o in domeniul agricol a fost posibila fiindca am dobandit 

competente zootehnice cu ocazia stagiului practic efectuat in Franta 

 Şanse crescute de angajare pe piata muncii 

 Este o experienta ce o traiesti o singura data in viata pe care nu o poti uita 

 Experienta foarte buna care poate avea un efect foarte puternic in stagiul de formare (elevi de 

scoala). De multe ori, aceste porti se deschid abia dupa ce termini liceul. 

 IV.6 Statutul profesional/de studiu al respondenţilor 

797 dintre respondenţi studiază, 333 lucrează şi 45 nu studiază şi nu lucrează, 

Va rugăm să precizati, selectând una dintre variantele de mai jos, care este statutul 
dumneavoastra actual de studiu/profesional: 

Variante de răspuns 
Număr 

respondenți 
Procent din numărul total 

de respondenți 

Studiez la nivel preuniversitar si lucrez in alt 
domeniu decat cel in care am obtinut calificarea 

6 0.5% 

Studiez intr-o scoala profesionala 7 0.6% 

Studiez la nivel preuniversitar si lucrez in 
domeniul in care am obtinut calificarea 

13 1.1% 

Studiez la nivel universitar si lucrez in domeniul 
in care am obtinut calificarea 

44 3.7% 

Nu studiez si nu lucrez 
45 3.8% 

Studiez la nivel universitar si lucrez in alt 
domeniu decat cel in care am obtinut calificarea 

46 3.9% 

Studiez intr-o scoala postliceala 
73 6.2% 

Sunt angajat/angajata si lucrez in alt domeniu 
decat cel in care am obtinut calificarea 

96 8.2% 

Sunt angajat/angajata si lucrez in domeniul 
calificarii obtinute 

128 10.9% 

Studiez in cadrul unei institutii de invatamant 
superior 

208 17.7% 

Studiez intr-un liceu tehnic/tehnologic/vocational 
509 43.4% 

 
1175 

 
Majoritatea respondenţilor  care studiază este reprezentată de elevi  din IVET (528-44,5%), iar cei mai 

puţini sunt cei care studiază într-o şcoală profesională (7-0,6%). 109 (9,2%) respondenţi studiază şi 
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lucrează. Dintre cei 333 respondenţi care lucrează, 185 lucrează în domeniul pentru care au obţinut 

calificare (15,74%) din numărul total de respondenţi) şi 148 (12,6% din numărul total de respondenţi) 

lucrează în alt domeniu decât cel pentru care au obţinut calificarea. 

 

 

Distribuția numărului de respondenți în funcție de  statutul educațional și/sau 

profesional
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Procentul din numărul de respondenţi al celor care lucrează este de 28,34% adică  cu 5,84% mai mare 

decât rata de angajare din anul 2014 a tinerilor din România cu vârsta cuprinsă între 15 şi 24 ani 

(22,5%).  

Există mici deosebiri între caracteristicile tuturor respondenţilor şi caracteristicile respondenţilor care 

lucrează: 

 distribuţia numărului de respondenţi în funcţie de anul în care a fost finanţată mobilitatea: 

Anul 
mobilității 

Număr 
respondenți 

Procent din 
numărul total 

de 
respondenți 

Număr 
respondenţi 

care lucrează 

Procent din 
numărul total de 
respondenți care 

lucrează 

Procent de 
respondenţi care 

lucrează din număr 
total respondenţI din 

anul respctiv al 
mobilităţii 

2007 9 0.8% 3 0.9% 33.33% 

2008 45 3.8% 32 9.6% 71.11% 

2009 42 3.6% 19 5.7% 45.24% 

2010 65 5.5% 37 11.1% 56.92% 

2011 75 6.4% 40 12.0% 53.33% 

2012 187 15.9% 80 24.0% 42.78% 

2013 303 25.8% 72 21.6% 23.76% 

2014 449 38.2% 50 15.0% 11.14% 

 
1175 

 
333 

  
 Durata medie a mobilităţii este mai mare pentru respondenţii care lucrează (3,02 săptămâni) 

decât pentru numărul total de respondenţi (2,96 săptămâni) 

Dirtribuția respondenților în funcție de statutul 

educațional/profesional

Aflați numai 

într-un ciclu de 

studiu, 797, 

68%

Lucrează, 333, 

28%

Nu studiază și 

nu lucrează, 45, 

4%
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 Primele 3 domenii de calificare pentru care s-au efectuat cele mai multe mobilităţi (Turism şi 

alimentaţie, Electronică şi automatizări şi Sănătate şi asistenţă pedagogică) sunt aceleaşi, dar s-

a inversat poziţia 1 cu poziţia 3. 

 Procentul celor care nu cunosc nivelul de calificare pentru care s-au pregătit pe parcursul 

mobilităţii a crescut de la 33,7% în cazul tuturor respondenţilor la 43,5% în cazul respondenţilor 

angajaţi. 

   există diferenţe de procente şi în cazul tipurilor de  instituţii şcolare în care învăţau 

respondenţii în perioada în care au efectuat mobilitatea: 

Scoala urmată 
Număr 

respondenți 
Procent din numărul de 

respondenți 

Număr 
respondenţi 

angajaţi 

Procent tin număr 
total respondenţi 

angajaţi 

Scoala de arte si meserii 8 0.7% 6 1.8% 

Scoala profesionala 17 1.4% 7 2.1% 

Scoala postliceala 146 12.4% 84 25.2% 

Liceu/Colegiu teoretic 242 20.6% 168 50.5% 

Liceu/Colegiu 
tehnic/tehnologic/vocational 

762 64.9% 68 20.4% 

 Procentul respondenţilor din mediul rural în cazul celor angajaţi (5,1%) este mai mic decât în 

cazul tuturor respondenţilor (6,5%). 

 Primele 4 ţări în care s-au efectuat cele mai mari procente de plasamente au rămas aceleaşi 

(Germania, Spania, Portugalia şi Italia), dar în cazul respondenţilor angajaţi Italia şi Portugalia şi-

au inversat poziţiile. 

 Cele mai multe plasamente au avut loc pentru ambele grupe de respondenţi în  

instituţii/organizaţii care reprezintă un plasament real pe piaţa muncii, în calificarea pentru 

care se pregăteau respondenţii, dar procentul de participare a scăzut de la 40,2% în cazul 

numărului total de respondenţi,  la 29,5% în cazul respondenţilor angajaţi. 

 Scorul mediu acordat pentru calitatea programelor de formare a scăzut de la 4,74 pentru toţi 

respondenţii la 4,69 pentru respondenţii angajaţi. 

 Procentul respondenţilor care au primit documentul Mobilitate Europass a scăzut de la 93,9% 

pentru toţi respondenţii la 91,6% pentru respondenţii angajaţi. 

 Procentul respondenţilor cărora le-au fost recunoscute rezultatele învăţării la întoarcerea în 

ţară a scăzut de la 83,2% pentru toţi respondenţii la 80,8% pentru respondenţii angajaţi. 

 Cele mai importante şi cele mai puţin importante rezultate ale învăţării obţinute în mobilitate 

sunt aceleaşi pentru numărul total de respondenţi şi pentru numărul de respondenţi angajaţi. 

 Scorul mediu acordat efectelor produse la nivel individual de participarea la mobilitate a scăzut 

de la  4,05 pentru numărul total de respondenţi la 3,69 pentru numărul de respondenţi 

angajaţi, iar cel acordat efectelor produse la nivelul instituţiilor beneficiare a scăzut de la 4,17 la 

4,10. 
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 Aprecierile privind aspectele cele mai importante şi cele mai puţin importante de care ţin cont 

angajatorii în vederea recrutării sunt aceleaşi pentru numărul total de respondenţi şi pentru 

numărul respondenţilor angajaţi. 

48,9% dintre respondenţii angajaţi au reuşit să se angajeze la un interval de timp mai mic de o lună de 

la data deciziei de a se angaja. 

Cât timp a durat de la decizia de a vă angaja până la angajare? 

Durata de până la angajare Număr respondenți 
Procent din numărul total 

de respondenți 

Sub o lună 163 48.9% 

Intre o lună și jumatate de an 96 28.8% 

Intre jumatate de an și un an 36 10.8% 

Peste un an 38 11.4% 

 

180 dintre respondenţii angajaţi declară că la angajare au fost întrebaţi dacă au experienţă de 

muncă/învăţare într-o altă ţară. 

Ati fost intrebat la angajare daca aveţi experienţă internaţională 
în domeniul învăţării/muncii? 

Variante de 
răspuns 

Număr 
respondenți 

Procent din numărul total 
de respondenți 

DA 180 54.1% 

NU 153 45.9% 

 
333 

 
 

Distribuția numărului de respondenți  care 

lucrează în funcție de durata căutării unui loc de 

muncă

Sub o lună, 163, 

49%

Intre o lună și 

jumatate de an, 

96, 29%

Intre jumatate 

de an și un an, 

36, 11%

Peste un an, 38, 

11%
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Aceşti respondenţi apreciază în proporţie de 55,3% că experienţa de învăţare în mobilitatea IVT  a 

influenţat decizia de angajare. 

Consideraţi că experienţa din mobilitatea IVT a influenţat angajarea dumneavoastră? 

Variante de răspuns Număr respondenți Procent din numărul total de respondenți 

DA 184 55.3% 

NU 149 44.7% 

 

DA, 180, 54% 

NU, 153, 46% 

Distribuția numărului de respondenți  care 
lucrează în funcție de  interesul 
angajatorilor privind experiența 

internațională în domeniul învățării/muncii 

Distribuția numărului de respondenți  care 

lucrează în funcție părerea lor privind influența 

experienței internaționale asupra deciziei 

angajatorului privind recrutarea

DA, 184, 55%

NU, 149, 45%
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45 de respondenţi au declarat că nu studiază şi nu lucrează. Dintre aceştia 20 au calificări în domeniul 

Sănătate şi asistenţă pedagogică, 5 în domeniul Informatică, câte 3 în domeniile Electronică şi 

automatizare, Economie, 4 în domeniul Turism şi alimentaţie, câte 2  în domeniile Industrie alimentară 

şi Agricultură şi Educaţie, câte 1 în domeniile Mecanică, Electric, Comerţ, Industrie textilă şi  Prelucrarea 

imaginii.  

Cei mai mulţi dintre aceşti respondenţi studiau în perioada mobilităţii în şcoli postliceale (20) şi în licee 

tehnice/tehnologice/vocaţionale (17). 2 respondenţi sunt din mediul rural şi 43 din mediul urban.  

Aceşti respondenţi sunt cei mai mulţumiţi de calitatea programelor de formare (scorul mediu acordat 

este 4,80) şi procentul celor care au primit documentul Mobilitate Europass este deasemena cel mai 

mare (95,7%). Pentru 82,6% dintre respondenţi  au fost recunoscute rezultatele învăţării obţinute în 

mobilitate, dar doar 9 dintre ei au folosit până în prezent certificatele obţinute ca urmare a participării 

la mobilităţi. Şi aprecierile privind rezultatele învăţării obţinute în mobilitate sunt caracterizate de cel 

mai mare scor pentru acest grup de respondenţi, iar rezultatele învăţării cele mai importante sunt: 

Adaptabilitatea, Capacitatea de a înţelege alte culturi, Încredera în forţele proprii şi Eficienţa. 

Rezultatele învăţării considerate mai puţin importante sunt: Persistenţa, Creativitatea, Empatia şi 

Capacitatea de analiză. 

Deşi respondenţii care nu studiază şi nu lucrează sunt cei mai mulţumiţi de calitatea programelor de 

formare şi de rezultatele învăţării obţinute în mobilitate, efectele pe termen mediu şi lung atât la nivel 

individual cât şi instituţional sunt mai puţin apreciate decât de către numărul total de respondenţi. 

Aprecierile privind aspectele cele mai importante şi cele mai puţin importante de care ţin cont 

angajatorii în vederea recrutării sunt aceleaşi cu cele făcute de celelalte grupuri de respondenţi. 

Doar 35 dintre cei 45 de respondenţi au încercat să se angajeze. 

Ați încercat să vă angajați? 

Variante de răspuns Număr respondenți Procent din numărul total de respondenți 

DA 35 75.6% 

NU 10 24.4% 

 

DA, 35, 
78% 

NU, 
10, 

22% 

Distribuția numărului de 
respondenți care nu lucrează în 

funcție de încercarea de a se 
angaja 
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Cei mai mulţi dintre respondenţii care au încercat să se angajeze (14 )au făcut aceste demersuri pe o 

durată cuprinsă între 6 luni şi un an. 

Cât timp ați încercat să vă angajați? 

Durata căutării unui loc de muncă Număr respondenți 

Sub o lună 8 

Intre o lună și jumătate de an 14 

Intre jumătate de an și un an 6 

Peste un an 4 

Nu am încercat 3 

 

 

Cei 35 de respondenţi care au încercat să se angajeze, dar nu au reuşit, apreciază cauza eşecului în felul 

următor: 

Care credeţi că sunt cauzele faptului că nu reuşiţi să vă  angajaţi? 

 Sistemul şi lipsa de fonduri! 

 Din cauza lipsei locurilor de muncă! 

 Lipsa locurilor de muncă 

 Nu erau posturi disponibile 

 Lipsa experienţei 

 Lipsa de experienţă profesională 

 Lipsa locurilor de muncă, se cere experienţa în domeniu. 

 Nu am reuşit să mă angajez până acum deoarece angajatorul cere experienţă cel 

puţin 3 ani şi deocamdată fac voluntariat, în speranţa că mi se va recunoaşte. 

 Sunt blocate posturile din domeniul sănătăţii. 

 Locuri de muncă puţine 
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 Deoarece în spitalele din România trebuie să ai o pilă şi să dispui de un buget mare 

pentru angajare 

 Asta ar trebui să întrebaţi pe cei care organizează interviurile pentru posturi care 

sunt deja ocupate!!!! 

 Blocarea posturilor in Sistemul Sanitar din România. 

 In sistemul privat se cere  experienţă, dar nu ai unde să capeţi experienţă, iar în 

sistemul de stat îţi trebuiesc relaţii. 

 Sistemul medical romanesc. Practic actual voluntariat. 

 Lipsa experienţei 

 Nu am găsit încă un job deoarece  piaţa de muncă din oraşul în care sunt domiciliat 

este una destul de redusă. 

 Locurile de muncă sunt reduse cu peste 76,5% în orașul meu natal care are o 

populație foarte restrânsă şi nu este producție şi pe deasupra muncă multă pe niște 

bani de nimic... 

 Locuiesc într-un oraş mic unde angajările se fac pe pile şi pe bani, iar unde sunt 

locuri libere îţi cer experienţă. Am încercat la spitalul de la noi din oraş să fac 

voluntariat şi aceştia mi-au răspuns la cerere că nu se poate din cauza personalului 

insuficient pentru a mă supraveghea în timpul stagiului de voluntariat 

 Lipsa unei cărți de muncă și experiența foarte mică au fost atuurile principale 

 Am lucrat in Olanda 9 luni, acum încerc să găsesc un loc de muncă. 

 Locuri de muncă foarte puţine 

 Nu am avut timp să mă angajez deoarece eu am o mică afacere şi încerc să dau 

examen pentru  carnet auto(toate gradele) 

 Prea puţine posturi libere 

 Nu am găsit job pe meseria mea. 

 

V. Concluzii şi recomandări 

Procentul din numărul de respondenţi al celor care lucrează este de 28,34% adică  cu 5,84% 

mai mare decât rata de angajare din anul 2014 a tinerilor din România cu vârsta cuprinsă între 

15 şi 24 ani (22,5%).  

76,09% dintre participanții la mobilități IVT care au răspuns la chestionar consideră că 

experiența din mobilitate este importantă în foarte mare sau în mare măsură pentru angajare.  

Acest procent este mult mai scăzut pentru respondenții care sunt angajați sau au încercat să de 

angajeze (55,3%), iar doar 54,1% dintre ei declară că la interviul pentru angajare au fost 

întrebați despre experiența de muncă/învățare în altă țară. 

Faptul că analiza a avut ca grup țintă doar participanții la mobilități IVT limitează concluziile 

doar la percepțiile persoanelor respondente din acest grup.  Numărul mic de respondenți care 
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sunt angajați sau care au încercat să se angajeze (368 -31,06% din numărul total de 

respondenți), dar nu au reușit, având diverse calificări și niveluri de calificare, nu permit 

generalizări privind rolul plasamentelor IVT în creșterea șanselor de angajare. 

Rezultate le  unor studii făcute în Europa privind competențele pe care angajatorii le consideră 

importante pentru recrutare (de exemplu studiul efectuat în Finlanda în anul 2014 ”Hidden 

competencies”), au pus în evidență faptul că în condițiile megatendințelor la nivel mondial  

(schimbările demografice, deficitul de resurse, schimbările tehnologice și globalizarea), 

angajatorii iau în considerare la recrutarea personalului, pe lângă competențele profesionale și 

3 factori esențiali adaptării la schimbări rapide: productivitate, capacitatea de 

adaptare/reziliență și curiozitate. Acești factori care au fost identificați prin analiză statistică 

inferențială (corelații, regresii și analiză factorială) stau la baza unei întelegeri extise a 

competențelor dezvoltate prin experiențe internaționale. 

Analiza făcută a pus în evidență că: 

 productivitatea este determinată in măsură statistic reprezentativă de: eficiență, 

abilități analitice, abilități de rezolvare de probleme, fiabilitate, creativitate, cooperare 

și adaptabilitate. 

 curiozitatea, privită ca o virtute care definește viitorul vieții profesionale -indivizii 

curioși sunt interesați de ceea ce se întâmplă la nivel global și de modul în care 

evenimentele la nivel global ar putea avea efecte largi, este determinată de: toleranță, 

interes pentru nou, cunoștințe și conștiință culturală, cooperare, adaptabilitate, 

abilitatea de a relaționa, abilitatea de rezolvare de probleme, creativitate, comunicare 

în limba maternă și în limbi străine. 

 capacitatea de adaptare/reziliența este determinată de: conștiința de sine, 

perseverenţă, fiabilitate, interes pentru nou, adaptabilitate, încredere în sine și 

empatie. 

Ținând cont de cele menționate anterior și de percepțiile respondenților cu privire la rezultatele 

învățării obținute în mobilitate (adaptabilitate-scor mediu 4,62 din maximum 5, abilități de 

lucru în echipă/cooperare-4,58, încredere în sine-4,57, interes pentru nou -4,54, capacitatea de 

a înțelege alte culturi -4,56, conștiința propriei valori -4,50, efociență-4,49, abilități de 

rezolvare de probleme -4,47, toleranță-4,42, creativitate-4,36, abilități analitice 4,41, 

persistență -4,34, empatie-4,06) reiese că experiențele transnaționale de învățare/muncă 

produc acele tipuri de rezultate ale învățării/competențe pe care le caută angajatorii, dar atât 

formabilii cât și angajatorii nu sunt în totalitate conștienți de acest lucru. Din această cauză: 

 ar trebui să ne definim mai bine rezultatele învățării obținute în mobilității 

transnaționale cu scop de formare profesională/învățare pentru a le face mai vizibile. 

 ar trebui  organizate campanii de informare la nivelul angajatorilor din România, prin 

care aceştia să înteleagă rolul şi utilitatea documentului Mobilitate Europass. 

Punctajele medii calculate pornind de la percenția respondenților nu pun în evidență faptul că: 
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 au existat respondenți care au apreciat că în mobilitate nu au învățat nimic; 

 există participanți care nu au fost mulțumiți de modul în care s-a derulat programul de 

formare; 

 există participanți care declară că nu au primit certificate; 

 există participanți care nu cunosc nivelul de calificare pentru care s-au pregătit în 

perioada de mobilitate. 

Aceste constatări reprezintă semnale pentru experții departamentului de mobilitate din cadrul 

ANPCDEFP , care pentru îmbunătățirea calității proiectelor de mobilitate pentru elevii din 

VET  trebuie să intensifice activitățile de consiliere și de monitorizare a instituțiilor beneficiare 

în toate etapele derulării proiectelor de mobilitate, pornind de la aspecte logistice, continuând 

cu cele referitoare la asigurarea calității programelor de formare (memorandum-uri de 

înțelegere-acolo unde este cazul  și acorduri de formare/învățare) și terminând cu evaluarea, 

certificarea, validarea, recunoașterea și transferul rezultatelor învățării obținute în mobilitate. 

 


