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Raport referitor la rezultatele analizei răspunsurilor la ancheta pe bază
de chestionar privind satisfacția candidaților și beneficiarilor de proiecte
în cadrul programului ”Erasmus+”
în anul 2015

I. Informații generale
Ancheta, care a urmărit identificarea gradului de satisfacție a candidaților și beneficiarilor
de proiecte în cadrul programului Erasmus+, s-a bazat pe un chestionar elaborat de echipa
de management a ANPCDEFP, chestionar atașat acestui raport.
În elaborarea chestionarului s-au luat în considerare următoarele:
o

Păstrarea întrebărilor relevante din chestionarele folosite în anii anteriori, pentru a
se putea evidenția evoluția gradului de satisfacție a factorilor interesați privind
programul Erasmus+,

o

Actualizarea chestionarului prin oferirea posibilității respondenților de a-și exprima
punctele de vedere în mod distinct pentru fiecare acțiune și sector 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 negative 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: 14.10.2015 – 26.11.2015.
Chestionarul a avut secțiuni distincte pentru cinci categorii de respondenți:
•
•

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

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

Pentru evaluarea gradului de satisfacție a candidaților/beneficiarilor au fost vizate
următoarele aspecte:
o

Calitatea publicațiilor/materialelor informative în format electronic sau tipărite,

o

Colaborarea cu personalul ANPCDEFP care a asigurat informare și consultanță
pentru depunerea de candidaturi,

o

Colaborarea cu personalul ANPCDEFP care a asigurat informare și consultanță în
toate etapele proiectului,

o

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

o

Măsura în care proiectele/acțiunile la care au participat respondenții au răspuns
nevoilor:
o acestora de dezvoltare:


profesională,



personală,

o instituțiilor în care activează respondenții,
o

Cunoașterea/utilizarea instrumentelor Europass,

o

Cunoașterea/utilizarea publicațiilor Eurydice.

II. Caracteristicile respondenților
Au răspuns la primele întrebări din chestionar (referitoare la materialele informative puse la
dispoziție de către ANPCDEFP) 1786 persoane, dar au continuat completarea
chestionarului 1691 persoane și numai 1552 chestionare sunt valide. Dintre răspunsurile
valide doar 1456 sunt complete. Față de anul 2014 numărul respondentilor a crescut cu 46,
ceea ce înseamnnă o creștere cu 2,64%, iar în cazul răspunsurilor complete numărul lor a
crescut cu 69 față de anul 2014 (creștere cu 4,65%),. Trebuie însă menționat că pentru a
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obține acest număr de răspunsuri s-au trimis, prin e-mail, candidaților pentru finanțare de
proiecte și beneficiarilor Erasmus+ solicitări repetate de a răspunde la chestionar, iar
perioada de colectare de răspunsuri s-a prelungit față de anul 2014 cu 12 zile.
Respondenții la chestionare fac parte din categoriile menționate anterior, după cum
urmează:
Procent
Numărul
Procent din
Numar
din numar
de
total
raspunsuri
total de
respondenți respondenți
valide
raspunsuri
valide

Sectiunea
NU AM CANDIDAT pentru finantare in cadrul
programului Erasmus+ in anul 2015, dar AM IN
DERULARE proiecte finantate in anul 2014 in
cadrul programului Erasmus+.
AM CANDIDAT pentru finantare in cadrul
programului Erasmus+ in anul 2015, dar
candidatura/candidaturile NU A/AU FOST
APROBATA/APROBATE si NU AM IN
DERULARE proiecte finantate in anul 2014 in
cadrul programului Erasmus+.
AM CANDIDAT în cadrul programului Erasmus
+ in anul 2015 , dar candidatura/candidaturile NU
A/AU FOST APROBATA/APROBATE si AM
PROIECTE IN DERULARE proiecte finantate in
anul 2014 in cadrul programului Erasmus+.
AM CANDIDAT în cadrul programului Erasmus
+ in anul 2015, candidatura/candidaturile A/AU
FOST APROBATA/APROBATE si NU AM
PROIECTE IN DERULARE finantate in anul
2014 in cadrul ERASMUS+.
AM CANDIDAT în cadrul programului Erasmus
+ in anul 2015, candidatura/candidaturile A/AU
FOST APROBATA/APROBATE si
AM
PROIECTE IN DERULARE finantate in anul
2014 in cadrul programului ERASMUS+.

317

18.75%

280

18.04%

454

26.85%

450

28.99%

158

9.34%

137

8.83%

381

22.53%

356

22.94%

381

22.53%

329

21.20%

1691

1552

Se poate observa că cei mai mulţi respondenți fac parte din categoria celor care au candidat
(81,96%) fie că au sau nu au proiecte în derulare.
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Dintre cei 1456 respondenți care au dat răspunsuri complete, 429 au în derulare proiecte în
cadrul acțiunii cheie 1, 223 au în derulare proiecte în cadrul acțiunii cheie 2 și 7 au proiecte
în cadrul acțiunii cheie 3. Dintre acești respondenți 9 au proiecte atât în cadrul acțiunii
cheie 1 cât și în cadrul acțiunii cheie 2.
În tabelul următor este prezentată situația detaliată a tipurilor de respondenți în funcție de
proiectele pe care le au în derulare:
Număr de proiecte în derulare ale respondenţilor cu răspunsuri complete şi valide
Educație
școlară
NU AM CANDIDAT pentru
finantare in cadrul programului
Erasmus+ in anul 2015, dar AM
IN DERULARE proiecte
finantate in anul 2014 in cadrul
programului Erasmus+.
AM CANDIDAT în cadrul
programului Erasmus + in anul
2015 , dar candidatura/
candidaturile NU A/AU FOST
APROBATA/APROBATE si AM
PROIECTE IN DERULARE
proiecte finantate in anul 2014 in
cadrul programului Erasmus+.
AM CANDIDAT în cadrul
programului Erasmus + in anul
2015, candidatura/
candidaturile A/AU FOST
APROBATA/ APROBATE si AM
PROIECTE IN DERULARE
finantate in anul 2014 in cadrul
programului ERASMUS+.

Acţiunea
Acțiunea cheie 1
Acțiunea cheie 2
cheie 3
Învățămînt
Educația
Total Educație Învățămînt
Educația
Total Dialog
superior
VET adulților Tineret KA1 școlară superior
VET adulților Tineret Cross KA2 structurat

57

12

31

5

10 115

75

5

12

4

4

27

5

21

8

22

83

32

2

8

4

4

35

79

56

10

51 231

36

16

4

4

119

96

108

23

83 429 143

23

24

12

4

Total

100

2

217

5

55

3

141

7

1

68

2

301

15

6 222

7

659

Respondenții care au proiecte în derulare (aprobate în anul 2014) şi/sau proiecte aprobate în
anul 2015 activau/activează în următoarele tipuri de instituții:
Şcoală
Colegiu/
specială/
Liceu/
Palat
Centru
Liceu
Şcoală
Şcoală
ISJ/ Centru
Şcoală
Autoritate Alt tip de
Colegiu
Grădiniţă /Club al
Universitate Asociaţie Fundaţie ONG CJRAE CCD de
Total
vocational/ gimnazială profesională
ISMB
de
postliceală
publica institutie
teoretic
copiilor
formare
tehnologic
educaţie
incluzivă
NU AM
CANDIDAT în
2015, dar AM IN
DERULARE
proiecte finantate
in anul 2014
AM CANDIDAT
in anul 2015 , dar
candidatura/
candidaturile NU
A/AU FOST
APROBATA/APR
OBATE si AM
PROIECTE IN
DERULARE
proiecte finantate
in anul 2014
AM candidatura
/candidaturi
APROBATA/APR
OBATE în 2015
si NU AM
PROIECTE IN
DERULARE
finantate in anul
2014
AM candidaturi
aprobate în anul
2015 şi în anul
2014 /

34

57

51

7

3

4

25

8

11

29

17

1

11

1

7

16

68

84

56

4

5

1

5

52

37

24

66

15

2

7

2

2

3

100

137

236

139

6

20

17

12

3

184

4

4

5

2

12

1

2

11

217

30

4

1

1

3

1

133

16

21

2

1

3

1

5

365

30

3

3

2

7

301

91

21

100

8

24

1016

6

3

4

și făceau/fac parte din următoarele categorii profesionale:
Nr.crt.

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

Număr de
respondenţi

Procent din numărul total
de respondenţi

1

Cadru didactic (de la grădiniţă la învăţământ universitar)

538

52.95%

2

Lucrator de tineret

70

6.89%

3

Membru asociatie/fundatie/ONG

75

7.38%

4

Director de şcoală

74

7.28%

5

Personal al universităţii (personal non-didactic)

40

3.94%

6

Altă persoană aflată pe piaţa muncii

42

4.13%

7

Formator

39

3.84%

8

Inspectori şcolar

23

2.26%

9

Elev

26

2.56%
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Nr.crt.

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

Număr de
respondenţi

Procent din numărul total
de respondenţi

10

Presedinte asociatie/fundatie/ONG

10

0.98%

11

Student

18

1.77%

12

Altă categorie

20

1.97%

13

Voluntar

19

1.87%

14

Responsabil proiecte europene

5

0.49%

15

Administrator ONG

4

0.39%

16

Personal didactic auxiliar

6

0.59%

17

Referent

3

0.30%

18

Cercetător

2

0.20%

19

Personal administrativ

1

0.10%

20

Director programe

1

0.10%

1016
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Principalele surse, modalități de informare a respondenților privind oportunitățile de
finanțare oferite de către ANPCDEFP sunt:
Surse/modalităţi de informare
Paginile web ale Agentiei (anpcdefp.ro, llp-ro.ro, tinact.ro, europass-ro.ro,
eurodesk.ro,www.erasmusplus.ro)
Seminare/cursuri de formare organizate de ANPCDEFP
Contact direct cu reprezentanţii ANPCDEFP
Publicaţii şi alte materiale elaborate de Agenţie
Alţi participanţi la proiecte
Pagini web, listă de discuţii, alte modalităţi internet
Inspectoratul şcolar
Reţeaua de formatori ai Agentiei
Conducerea instituţiei din care faceţi parte
Serviciul European Eurodesk (Eurodesk Info)
Mass-media
Biroul pentru programe comunitare al unei universităţi
Parteneri sociali (patronate, sindicate)
Direcţia judeţeană de sport şi tineret
Facebook
Avizierul scolii
Altele
Comisia de promovare/implementare a proiectelor educaţionale internationale din instituţie
Parteneri din proiecte anterioare
Webinar
Prieteni
Revista şcolii
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Număr
răspunsuri

Procent din numărul total de
răspunsuri

1400

78.4%

854
780
655
608
593
538
290
282
265
177
162
35
19
8
7
6
4
2
1
1
1

47.8%
43.7%
36.7%
34.0%
33.2%
30.1%
16.2%
15.8%
14.8%
9.9%
9.1%
2.0%
1.1%
0.4%
0.4%
0.3%
0.2%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%

Pentru respondenți cele mai cunoscute programe sunt Erasmus din cadrul LLP și Actiunea
KA1-Proiecte de mobilitate din cadrul programului Erasmus+, așa cum se poate vedea în tabelul

și diagrama următoare:
Despre ce programe şi activităţi administrate de Agenţia Naţională pentru Programe
Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) aţi auzit?
Erasmus
Erasmus+, Actiunea KA1-Proiecte de mobilitate
Erarmus+, Actiunea KA2-Parteneriate strategice
Comenius
Leonardo da Vinci
Grundtvig
Vizite de studiu
Europass
Vizite pregătitoare
Erasmus+, Actiunea KA3-Sprijin pentru politici de tineret
Schimburi de tineri
Serviciul european de voluntariat
Eurodesk
Iniţiative ale tinerilor
Formare şi reţele
Eurydice
Proiecte pentru democraţie
Tinerii în lume
Întâlniri ale tinerelor cu responsabilii pentru politici de tineret
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Numar
raspunsuri
1692
1530
1409
1407
1310
1188
1048
996
937
918
860
811
534
489
364
334
293
257
254

Procent din numar
respondenți
94.7%
85.7%
78.9%
78.8%
73.3%
66.5%
58.7%
55.8%
52.5%
51.4%
48.2%
45.4%
29.9%
27.4%
20.4%
18.7%
16.4%
14.4%
14.2%

Cei mai mulți dintre respondenți nu utilizează/au utilizat publicațiile Eurydice. Procentul
din numărul total de respondenți care au utilizat publicații Euridice a crescut față de anul
2014 de la 4,99% la 5,2%.

Număr
răspunsuri

Aţi utilizat vreuna din publicaţiile Euryidice?

81
1485
1566

Da
Nu

Procent din
număr total
răspunsuri
5.2%
94.8%

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

Modernisation of Higher Education in Europe - report

•

Foarte multe, din domeniile: scolar si educatia adultilor. Nu pot scrie aici toate tilurile.

•

Am utilizat informatii privind sistemele de invatamant din tarile partenere.

•

The Teaching Profession in Europe: Practices, Perceptions, and Policies

•

Languages in Secondary Education: An Overview of National Tests in Europe – 2014/15

•

The structure of the European education systems 2014/15
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•

The structure of the European education systems 2014/15: schematic diagrams

•

Modernisation of higher education in Europe 2014; Towards a mobility scoreboard.
Conditions for learning abroad in Europe; Staff mobility in higher education: National policies
and programmes; si altele

•

Privire de ansamblu comparativă privind timpul de instruire în învățământul obligatoriu cu
frecvență din Europa 2013/14 Finanţarea instituţiilor Mecanisme,metode şi criterii

•

Key Data on Early Childhood Education

•

Modernisation of Higher Education in Europe, Staff Mobility in Higher Education

•

Pentru informare si documentare

•

Erasmus+ Cooperation for innovation and the exchange of good practices (KA2)
Compendium 2014

•

Developing Key competences at school in Europe

•

National Student Fee and Support Systems in European Higher Education – 2015/16.

•

Mai multe, ultima descarcata a fost "Teachers' and school heads' salaries and allowances in
Europe, 2014/15"

•

Modernisation of Higher Education in Europe

•

Access, Retention and Employability

•

Financing Schools in Europe -Mechanisms, Methods and Criteria in Public Funding

•

Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe

•

Educatia si formarea in Europa 2020

•

Education in Europe 2020: do targets really matter?

•

Various Reports on Education and studies in Europe

•

Studii, analiza, date statistice despre învățământul preuniversitar european

•

Eurydice Report: The Teaching Profession in Europe: Practices, Perceptions, and Policies

•

Finanţarea instituţiilor şcolare în Europa Mecanisme, Metode şi Criterii de finanţare publică

•

Pagina web https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/news/eurydice-website-launched-inapril-2015_en

•

Programmes Erasmus+, Description of national education system, Reports and studies on
education in Europe, ECAS sa
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•

Eurydice Policy Brief- Tackling Early Leaving from Education and Training in Europe.
Strategies, Policies and Measures. Am citit si alte publicatii Eurydice, care m-au interesat,
privind educatia adolescentilor, tinerilor si adultilor

•

Dezvoltarea competentelor cheie in Europa:
o

Predarea citirii in Europa

o

School year calendar in Europe

o

Languages in secondary education (tests 2014/2015)

•

Eurybase

•

Assuring Quality in Education - Policies and Approaches to School Evaluation in Europe

•

Prioritatile programului Erasmus

•

Descrierile sistemelor nationale de educatie

•

The Teaching Profession in Europe: Practices, Perceptions, and Policies

•

Sistemele educationale europene

•

Date cheie privind educatia europeana in 2009. Dezvoltarea competentelor cheie in scolile
din Europa - informatii despre sisteme educationale

•

Assuring Quality in Education: Policies and Approaches to School Evaluation in Europa
Adult Education and Training in Europe: Widening Access to Learning Opportunities

•

Education in Europe 2020: do targets really matter?

•

The organisation of the academic year in Europe - 2014/15

•

Eurydice, sursa unica de informatie privind educatia in Europa

•

Organisation and Governance

•

Erasmus plus

•

Languages in secondary education

•

The structure of European educational systems

•

Dezvoltarea competenţelor cheie în şcolile din Europa:Provocări şi Oportunităţi pentru
Politică. Raport Eurydice.

•

Date cheie privind educatia in Europa 2012

•

Sisteme educationale
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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

1316

330

619

178

84%

21,1%

39,5%

11,4%

În cazul CV-ului Europass, față de anul 2014, procentului respondenților care folosesc acest
instrument a crescut de la 74,98% la 84%. Şi în cazul Documentului Mobilitate Europass
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s-a înregistrat o creşterea procentului celor care îl folosesc, de la 35,6% în anul 2014 la
39,5% în anul 2015.
În cazul pașaportului lingvistic Europass s-a înregistra o scădere ale procentului numerului
de respondenți care folosesc acest instrument de la 21,78% în anul 2014 la 21,1% în anul
2015.
S-a constata o creştere a procentului de respondenți care au declarat că nu au folosit
instrumente Europass (de la 6,63% în anul 2014 la 11,4% în anul 2015).
III. Rezultatele anchetei
III.1 Rezultate generale
Aprecierea generală ale respondenților privind colaborarea cu reprezentanții ANPCDEFP a
fost calculată ca medie ponderată a răspusurilor și/sau aprecierilor făcute, de respondenții
care au dat răspunsuri valide, la următoarele cerințe/întrebări:
•

Apreciere privind publicații în format electronic;

•

Apreciere privind publicații pe hârtie;

•

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

•

Apreciere privind consultanța pe tot parcursul derulării unui proiect;

•

Apreciere privind colaborarea cu personalul ANPCDEFP aflat în misiune de
audit/control.

În anul 2015, respondenții care au dat răspunsuri valide au apreciat colaborarea cu
reprezentanții ANPCDEFP acordând punctaje care au dus la punctajul mediu de :
4,53 din maxim 5 puncte (90,54% din punctajul maxim)

Punctajul mediu obţinut în anul 2015 este cu 0,02 puncte mai mare decât cel obţinut în anul
2014.
În vederea depunerii de candidaturi, au beneficiat de informare și consultanță 1272 dintre
respondenţi.. Doar 685 (53,85%) dintre aceştia au candidaturi aprobate. Între respondenții
care au candidaturi aprobate și cei care nu au candidaturi aprobate există o diferență de
apreciere de 0,29 puncte (4,32 este scorul mediu acordat de respondenţii care nu au avut
candidaturi aprobate şi 4,61 este cel acordat de respondenţii cu candidaturi aprobate)
privind calitatea colaborării cu reprezentanții Agenției care au asigurat informare și
14

consultanță pentru depunerea candidaturii , dar în ambele cazuri se constată o apreciere mai
bună pentru Amabilitate și Deschidere și una mai puțin bună pentru calitatea explicațiilor.
Faţă de aprecierile din anul 2014, s-a înregistrat o creştere a nivelului mediu de apreciere
pentru informare şi consiliere al tuturor respondenţilor în vederea depunerii candidaturilor
(de la 4,43 în anul 2014 la 4,48 în anul 2015), dar dacă aprecierea medie a celor cu
candidaturi respinse a crescut de la 4,23 la 4,32, aprecierea celor cu candidaturi aprobate a
scăzut de la 4,63 la 4,61.
Scoruri medii pentru informare şi consultanţă în vederea
depunerii de candidaturi
RespondenţI cu
Respondenţi cu
Total
candidaturi respinse
candidaturi aprobate
respondenţi
Deschidere

4.34

4.65

4.51

Amabilitate

4.43

4.66

4.56

Explicatii clare,

4.23

4.53

4.40

Explicatii corecte

4.30

4.60

4.47

Promptitudine în răspuns (la email,
scrisori, telefon)

4.31

4.59

4.47

4.32
86.47%

4.61
92.12%

4.48
89.62%
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În tabelele şi diagramele următoare sunt prezentate frecvenţele aprecierilor candidaţilor cu
şi fără candidaturi aprobate, privind calitatea serviciilor de informare şi consiliere oferite de
către experţii ANPCDEFP în vederea depunerii de candidaturi în anul 2015.
Aprecierile respondenţilor cu candidaturi respinse
Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare,
Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

foarte
bună

bună

nici bună,
nici slabă

foarte
slabă

nu pot aprecia/nu
se aplică

322
344
289
306
318
1579

134
116
149
140
135
674

41
38
58
45
42
224

18
14
17
18
22
89

72
75
74
78
70
369

Aprecierile respondenţilor cu candidaturi aprobate
Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare,
Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

foarte
bună

bună

nici bună,
nici slabă

foarte
slabă

nu pot aprecia/nu
se aplică

493
506
446
475
479
2399

126
112
160
138
130
666

19
22
32
23
26
122

6
6
6
7
10
35

41
39
41
42
40
203
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Aprecierile respondenţilor care au depus candidatur1 în
anul 2015
foarte
bună

bună

nici bună,
nici slabă

foarte
slabă

nu pot aprecia/nu
se aplică

Deschidere

815

260

60

24

113

Amabilitate

850

228

60

20

114

Explicatii clare,

735

309

90

23

115

Explicatii corecte

781

278

68

25

120

Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

797

265

68

32

110

3978

1340

346

124

572

17

Respondenții cu candidaturi respinse au făcut următoarele comentarii referitoare la
colaborarea cu personalul Agenției în vederea depunerii unei candidaturi:
•

Vreau doar sa precizez ca exact aceasta este impresia mea, nu am bifat raspunsurile doar din
amabilitate.

•

Comunicare excelenta cu reprezentantii Agentiei Nationale.

•

In unele situatii raspunsurile au fost putin cam vagi si lasau impresia a nu fi asumate motiv pentru
care am fost pusi in situatii incerte.

•

Consultață nu am solicitat, am citit doar informațiile de pe site.

•

Comunicarea si colaborarea cu reprezentantii AN este extrem de eficienta.

•

Pana in acest moment nu am plangeri.

•

Am avut temeri la inceput si ma cam codeam sa dezvalui faptul ca facusem si greseli! Am fost
ajutata sa le rezolv dar ar fi fost utile mai multe deplasari la AN pe probleme astfel ca sa nu ajung
la situatii delicate.
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•

Cu exceptia d-lui XXXX care imi raspundea la email-uri in 2-3 zile, toate experientele din LdV si
ERASMUS+ sunt excelente.

•

De la un an la altul, criteriile de evaluare ale candidaturilor sunt interpretate diferit, desi sunt
aceleasi. Eg. 2 fluxuri pe aceeasi tematica VET sunt OK pentru anul 2014, dar sunt considerate o
proasta investitie in anul 2015.

•

Ar tebui sa existe programe / cursuri de formare pt scriere de proiecte imediat ce apar formularele
de canditatură, clare focusate pe cerințe, nu teoretice și generale la modul - cum credeți, cum
gândiți, etc.

•

Ar trebui anunțate aceste cursuri prin mai multe mijloace media, nu numai prin postare pe site.

•

Doamnele XXXX si YYYY au fost foarte amabile si de fiecare data ne-au oferit explicatii
competente, prompte si utile.

•

Fiind la inceputul implementarii programului Erasmus+, am avut destule greutati in a intelege
metodologia de lucru, modul de lucru pe platforma MTool, etc, dar am avut parte de sustinerea
permanenta a ANPCDEFP, de indrumarile celor din agentie, oameni minunati care au raspuns la
solicitarile mele mereu, cu rabdare si cu meticulozitate, astfel incat sa imi indeplinesc obligatiile
cat mai bine.

•

Uneori atitudinea pare de control si verificare si nu de sprijin pentru participanti!

•

Nu am colaborat cu Agentia pentru depunerea acestei candidaturi. Am participat la un curs de
formare si ne-am documentat individual suplimentar in cadrul echipei de scriere a proiectului.

•

Nu am apelat la sprijin/consultanță ANPCDEFP.

•

Am candidat în 2014 și pentru Erasmus+ Acțiunea Cheie1, mobilitate școlară, iar Agenția nu a
trimis feedbackul după respingerea candidaturii, deși în alte state s-a primit. Acest lucru îl consider
absolut esențial pentru a înțelege unde și de ce am greșit. De altfel, datorită acestui fapt, nici nu
am mai aplicat pe acest domeniu în 2015.

•

Publicarea rezultatelor Erasmus 2015 a fost facuta cu foarte mari intarzieri si Agentia nu a dat nici
un comunicat cu privire la acest lucru! Am stat in stres maxim 3-4 saptamani si abia dupa ce am
bombardat cu mesaje am primit un mesaj - foarte evaziv.

•

Elaborarea unui ghid de bune practici cu explicatii mai aplicate ar fi foarte necesar, Avand in
vedere noul program Erasmus+ care pune probleme in ceea ce priveste latura financiara. Nu se
stie foarte bine ce documente trebuie pastrate la scoala, ce legi trebuie aplicate in privinta
cheltuielilor, Lipseste o informare mai atenta pentru directorii si contabilii scolilor. Ar fi necesare
mai multe seminarii de informare pentru directori si contabili.

•

Experienta mea este foarte buna.

•

Am colaborat in 2015 cu persoanele care lucreaza pe Mobilitate SEV - XXXX, YYYY si ZZZZ care
au fost foarte prompti, deschisi sa ne ajute si amabili
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•

Un alt aspect important este ca acestia au fost deschisi si sa inteleaga ca exista si aspecte care
tin de management si care se vad doar din partea ONG-urilor- adica o intelegere a faptului ca
dincolo de Ghid ERASMUS+ si materialele oferite de program sunt aspecte de management care
trebuiesc implementate de ONG-uri in functie de contextul proiectului.
•

Nu este cazul. Serviciile acordate de angajații Agenției sunt ireproșabile. În ceea ce mă
privește, am primit răspunsuri cu promptitudine.

•

Am fost sunat de agentie ca am o mica eroare la proiectul depus...am rectificat..si am cerut
confirmare!!.nici in ziua de astazi, dupa 8 luni nu m-a sunat nimeni !!!..Doar am descoperit ca
am primit punctaj mic la proiect, a fost respins.. fara ca cineva sa-mi confirme daca acea
greseala facuta initiala a dus la depunctarea dosarului !!! In plus doamna ce m-a sunat a fost
foarte repezita, fara chef de explicatii, i-am explicat ca sunt in ora...PENTRU CA PREDAU IN
INVATAMANT SI SUNT ORE si am rugat-o sa vorbim dupa amiaza si nu a vrut motivand ca ea
acum ma suna..ca are treaba si cu alte dosare!

•

In cazul unora dintre candidaturile depuse, feedback-ul pe care l-am primit in urma evaluarilor
este foarte confuz, in sensul ca aceleasi aspecte dintr-un proiect apar simultan si ca puncte tari
si ca puncte slabe, Exista neconcordante intre ceea ce e in aplicatie si ce mentioneaza
feedback-ul, etc. Asta face foarte dificila corectarea aplicatiei in vederea unei alte depuneri. Ar
ajuta cred foarte mult daca ar exista o grila publica pentru evaluare, care sa lase loc la cat mai
putine interpretari subiective. Multumim

•

Personalul Agentiei a aratat foarte multa deschidere si disponibilitate de fiecare data cand am
solicitat sprijin, atat telefonic, cat si prin email si personal, la sediul Agentiei.

•

Am fost mulțumită de comunicare și de colaborare.

•

Nu am colaborat cu personalul agenției ci cu partenerul din Grecia. Colaborarea a fost
excepțională.

•

Am incercat sa particip la un seminar organizat de Agentie, dar nu am fost acceptata.

•

Uneori am primit răspunsuri generale, destul de vagi, nu concrete, cum mă așteptam.

•

Nu am primit niciun feed-back ulterior respingerii aplicației.

•

La telefon, cat si in emailuri se foloseste un limbaj standard cu care nu suntem familiarizati,
explicatiile trebuie date amanuntit.

•

Ar fi utile sedinte de consiliere punctuale cu privire la intocmirea proiectelor.

•

Continuați muncă depusă!

•

Am fost insultat, oficial, pe mail.

•

Nici in momentul de fata, nu am contractul in original pentru proiectul implementat in 2014.

•

Explicatiile oferite au fost doar de ordin general (cu trimiterea la capitole din ghid, care nu sunt
explicite) iar- in ce priveste partea financiara- diferite fata de explicatii primite de posibilii nostri
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parteneri europeni, de la expertii de la agentiile lor nationale.
•

Ca exemplu de urmat va sugerez practica agentiei nationale engleze ai carei experti fac actiuni
de asistenta tehnica la detaliu pentru aplicantii care si-au anuntat intentia si principalele idei ale
proiectului, pâna la submitere; acestea sunt informatii din 2015 de la fosti parteneri pe proiecte
LLP- Grundtvig.

•

La intrebarile anterioare despre candidatura, nu am avut o optiune pe care sa o bifez, respectiv
am depus doua candidaturi la ultimul termen si inca asteptam raspunsul (deci nu stim daca vor
fi sau nu aprobate).

•

Fiind un nou program putea sa fie mai bine explicat. Informarea s-a facut destul de tarziu ( de
ex. in Baia Mare pe la finele lunii februarie, iar proiectul se depunea in 4 martie). Cursurile de
scriere de proiecte pe care le desfasurati acum in foarte multe judete puteau sa fie facute mai
devreme. De astfel, as dori sa sugerez ca programul de desfasurare al cursurilor sa fie mutat
dupa-amiaza. ( 13-20) Astfel mai multi doritori ar avea sanse sa participe.

•

Nu am luat legatura cu niciun reprezentant AN

•

As dori sa existe o mai mare sustinere din partea ANPCDEFP, invatamantul prescolar este
ignorat si nu i se acorda suficienta atentie. Educatia porneste din gradinita. Am vrea ca si noi
cadrele didactice din gradinita sa fim ajutate si sprijinite pentru a accesa cat mai multe proiecte
in acest sens: Mobilitate -Domeniul Educatie scolara, Mobilitate -Domeniul Educatia adultilor.
Atat copiii din gradinita cat si profesorii au nevoie de experiente noi, bogate si inovative.
Ar fi de real folos daca ar exista seminarii de acest gen in fiecare oras. Este foarte greu sa te
deplasezi intr-un alt oras, pentru un seminar oferit de ANPCDEFP, in primul rand datorita
cheltuielilor cu drumul si nu numai si de cele mai multe ori, seminarul se adreseaza aproape in
exclusivitate, scolilor si liceelor.

•

As vrea sa trag un semnal de alarma, asupra faptului ca si invatamantul prescolar exista, chiar
daca inca nu este obligatoriu. Noi reprezentam cel mai important pilon, care sta la baza
educatiei.

•

Nu am solicitat sprijinul personalului Agentiei, de aceea la itemul 7 am raspuns "nu se aplica".

•

M-am straduit sa aflu informatii despre modul in care sa pot aplica la o Mobilitate KA 1 pentru
staff-ul ISJ , Nu am primit un raspuns clar, am aplicat pana la urma doar pentru un KA 1
mobilitati Educatia Adultilor prin Consortiu la nivelul ISJ pentru ADS, NU AM primit feedback si
nu am inteles de ce a fost respinsa aplicatia

•

Am aplicat la parteneriate strategice doar ca partener cu coordonatori din alte tari, doar asa am
putut obtine pentru ISJ implicare in 2 proiecte europene. Cred ca este strategic sa fie sustinute
aplicatiile ISJurilor din tara, sa aiba prioritate, diseminarea si impactul este foarte mare la acest
nivel (toti partenerii straini au constientizat acest lucru, doar AN romaneasca nu se foloseste de
acest avantaj oferit de ISJ).
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•

Am colaborat eficient cu personalul Agentiei dar partenerii din alte tari m-au informat de conditii
mai lejere in tarile lor.

•

La cursurile de formare furnizate se utilizeaza un sablon in ceea ce priveste furnizarea lor. Cred
ca ar fi de preferat date concrete pe aplicatii si nu ocuparea timpului cu jocuri de spargere a
ghetei.....

•

Nu am beneficiat de informare și consultanță pentru depunerea candidaturii în anul 2015 din
partea personalului Agenției.

•

Feedback-ul a fost obtinut dupa 2 luni, la modul ironic. Au fost raspunsuri clare, ca ex: nr ore de
pregatire lingvistica si mi se spune ca nu apare scris, In conditiile in care am trimis inca o
motivare la ce am primit, nu am mai primit nici un raspuns. Nu pot crede ca, dupa ce:
o

am derulat un proiect Leonardo da Vinci, la care am avut AUDIT de la Agentie si pentru
care am fost felicitata,

•

o

am obtinut 69 de puncte anul trecut ca rezerva,

o

am citit, am studiat inca un an 2014-2015 am scazut 13 puncte.

Recunosc faptul ca nu am cerut sprijinul personalului agenției si de aceea nu pot aprecia
colaborarea !

•

Nu m-am consultat cu Agentia Nationala.

•

Aș dori să mi se răspundă la email deoarece ar constitui o dovadă și nu să mi se răspundă prin
telefon.

•

Nu am fost consiliat de personalul Agenției.

•

Nimeni, in afara de formatoarele de la curs nu a asigurat nimic, informare sau
consultanta...cine? cand? unde sa gasim si pe cine sa cautam???

•

Nu am primit feed-back pentru respingerea candidaturilor depuse in 2014 si 2015.

•

Nu am beneficiat de consultanta pentru depunerea candidaturilor in anul 2015.
Aprecieri: Feed-back-ul oferit pentru propunerea de proiect KA1.
Propuneri:
1. Un mai detaliat feed-back pentru propunerea de proiect KA2.
2. Acceptarea la cursurile de formare a tuturor celor care doresc sa participe la aceste cursuri
de formare, nu organizarea unei selectii a viitorilor participanti la aceste cursuri de formare in
vederea redactarii propriu-zise a propunerilor de proiecte. Pe noi, cei care am fost respinsi, cine
ne formeaza? Cei acceptati organizeaza la randul lor cursuri de diseminare a ceea ce au
invatat la cursurile organizate de Agentie? Eu nu am gasit niciun astfel de curs/seminar etc.
Informatia si exemplele de bune practici oferite de Agentie raman in circuit inchis.

•

Propun ca formatorii sa nu mai fie evaluati la pachet, cate doi! Una dintre doamne a muncit f
mult, iar cealalta a oferit o bruma de informatie!
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•

Unele persoane au fost foarte amabile si deschise dar din pacate unele persoane au fost foarte
nesimtite, nu au colaborat cu noi nu au dorit sa ne ajute in solutionarea problemelor si au un
limbaj foarte necorespunzator si o atitudine greu de caracterizat. De altfel am depus plangeri
referitoare la aceste aspecte iar rezolvarea lor nu a fost nimic altceva decat o "mica rezolvare
de salon" a problemelor. Dezamagirea noastra legata de agentia nationala este imensa si cu
foarte mare greutate va mai putea fi recastigata increderea noastra. Explicatiile clare si corecte
vin din partea unor oamenii ai dvs cu care am colaborat foarte bine si cu care ne-a facut o
placere sa lucram (cum ar fi XXXX sau YYYY).

•

Cred ca ar fi foarte until ca, la cursurile organizate de ANPCDEFP sa se dea concrete exemple
de buna practica, scrise negru pe alb, pentru a intelege clar CE se asteapta de la viitoarele
aplicatii.

•

Daca imi garantati anonimatul atunci sa incepem: XXXX mi-a dat de inteles ca ar trebui sa tin
anumite prietenii si sub o alta forma decat cea verbala pentru aprobarea unui proiect, Am
depus un singur proiect si dupa ce am refuzat prieteniile sa ii spun asa am aflat ca nu a fost
acceptat ca nu au fost clare si in explicatiile date au precizat ca nu s-a inteles, dar nu a explicat
ce anume cum era corect, la ce trebuia sa ma refer si tot asa. Asociatia Young Initiative mi-a
dat de inteles ca trebuie sa am cunostinte in cadrul Agentiei Nationale pentru ca proiectele
mele sa treaca, desi cei de la InterCollege Aps mi-au spus ca proiectele mele sunt logice,
aplicabile si cu un impact major si am crezut ca este oarecum ca la scoala, inveti ai
performante, aplici ai performante, dar nu am luat in calcul cunosti sau ai cunostinte ai
performante. Am intrat intr-un colt de umbra, m-au facut sa renunt la ideile mele de a ajuta
tineri, acum sunt voluntar la un proiect de curatarea padurilor la Sinaia si Busteni si ma
gandeam ce bine era daca era un proiect European si nu unul facut de prieteni din bani
personali unde sa se adune 150 de oameni, dar nu mai am incredere sa mai depun ceva ca
iarasi am sa primesc un refuz cu o explicatie ciudata fara sens. Am facut o organizatie pentru
studentii sa invete despre antreprenoriat sa isi dea seama ca se poate face mai mult decat sa
termini o facultate si sa ramai un anonim, cu probleme in gasirea unui loc de munca sau mai
rau sa nu profesezi in ceea ce te-ai specializat si consider ca am gresit gandind ca pot face
asta, ca pot ajuta, sunt sigura ca toate proiectele pe care le voi trimite vor fi respinse si cred ca
ar trebui sa renunt, nu am cunostinte si nu pot face minuni ca un proiect sa fie acceptat

•

Nu am colaborat cu personalul Agentiei inainte de depunerea candidaturii. Singurul contact a
fost prin email, dupa depunere, cand s-au cerut clarificari privind niste documente. Si acea
colaborare prin email a fost scurta, concisa si in timp util.

•

Am apelat si la raspunsuri ale biroului de la Bruxelles. Nu intotdeauna raspunsurile au coincis.
La evaluarea candidaturii, am avut confirmarea corectitudinii raspunsurilor primite de la
Bruxelles, in detrimentul celor ale agentiei.

•

Nu am primit motivarea respirgerii proiectului.
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•

Doream sa înțelegem unde am pierdut puncte de nu am obținut aprobarea.

•

Multumesc pentru garantarea ANONIMATULUI

•

Personalul ANPCDEFP a fost întotdeauna minunat si prompt in orice solicitare de colaborare.
Personal, eu as vrea mai multe seminarii, organizate in weekend sau vacante, in care sa ni se
spună toate ,,smecheriile" unei aplicării in Erasmus+, sa intelegem cum funcționează acest nou
sistem, inferior celui vechi, din punctul meu de vedere.

•

Explicatii mai clare, suport pe parte de redactare. Acceptarea și unui alt limbaj decât cel
considerat la momentul acesta, în sensul ca există aplicanți fără experiență, dar cu proiecte
foarte bune, depunctați pt formulare/structurare

•

Ne lipsesc candidaturile individuale.

•

Colaborarea cu personalul Agentiei a fost totdeauna excelenta.

•

Aici trebuie precizat ca nu in toate situatile au fost similare. Dar unii angajati din cadrul Agentiei
au mai multa disponibilitate si atentie pentru rezolvarea situatiilor cu care se confrunta
beneficiarii. In alte situatii angajatii agentiei trimit mesaje scurte si care nu contin suficiente
explicatii referitoare la subiectul discutat. In aceste situatii suntem confuzi si noi beneficiearii si
nu putem aplica cele mai bune solutii. Desigur ca am fost placut impresionati când angajatul
Agentiei Nationale ne-a contactat pentru a vedea daca am gasit solutia cea mai buna la
problema cu care ne confruntam.

•

Suntem constienti ca angajati din cadrul Agentiei Nationale se confrunta cu mai multe probleme
decat au beneficiarii, dar trebuie tinut seama ca atunci când solicitam sprijinul este pentru ca nu
avem alte solutii si dorim indrumare. Va multumesc.

•

Am primit destul de tarziu informatii cu privire la respingerea schimbului de tineri pe care l-am
aplicat in luna aprilie. (Le-am primit in luna septembrie, dupa ce trimisesem un e-mail cu vreo 2
saptamani inainte si le-am primit dupa ce am insistat de vreo 2 ori cu telefoane).

•

Aș dori ca să primesc mai mult suport după acceptarea candidaturii.

•

Nu a existat o astfel de colaborare.

•

Nu sunt multumita de faptul ca desi am trimis pe mail o cerere sa mi se trimita si mie raportul de
evaluare a candidaturii depuse in 2014, dupa o luna am dat telefon personal si in final s-a
rezolvat. Pentru candidatura din 2015 este aceeasi poveste nu am primit nici acum acel
raport... In plus, am trimis dosar de candidatura pentru evaluator proiecte, desi scria clar in apel
ca toti candidatii vor primi confirmare privind aplicatia....sunt atatea luni de atunci ( nici nu mai
stiu sigur ( ianuarie sau februarie), niciun raspuns, nimic!

•

Nu am apelat la consultanta pentru proiectul depus. In trecut am avut o colaborare excelenta cu
personalul Agentiei si sunt convinsa ca va fi la fel. Mi-ar placea sa reluati traningurile de
formare organizate de Agentie. Au fost foarte utile si de calitate inalta.
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•

Am candidat de 3 ori. In primul an am obtinut finantare cu 75 puncte, a 2-a oara am fost rezerva
cu 69 puncte, iar anul acesta am fost respinsi cu 55 puncte. Feedback-ul l-am primit dupa 2
luni, am fost cumva tratati ,,de sus", iar evaluarea a fost făcută clar fără responsabilitate, in
conditiile in care mi s-a spus ca nu am trecut nr de ore de pregatire lingvistica. Acesta era trecut
in clar. Daca era vorba despre ,,vorbe" -text intelegeam, dar asa ?!?

Respondenţii cu candidaturi aprobate au oferit următoarele comentarii:
•

Multumim pentru ajutorul acordat

•

Informatii mai clare

•

Comunicarea cu reprezentantii AN a fost buna. Poate ar fi nevoie de mai multi reprezentanti
care sa interactioneze mai mult, atat cu candidatii cat si cu beneficarii de finantari.

•

Depinde foarte mult de persoana care coordoneaza proiectul, e imposibil de generalizat. Unii
sunt extrem de prompti, altii nu-ti raspund la emailuri decat dupa 2 saptamani, dupa insistente
telefonice, desi atunci cand ii suni iti spun cu nonsalanta ca au vazut emailul.

•

Suntem foarte mulțumiți. Am fost ajutați și susținuți oricând am avut nevoie.

•

Nu e clar cum trebuie realizate transferurile pentru participantii din alte tari in cazul in care
partenerii nu trimit biletele.

•

Am avut contact cu mai multi reprezentanti AN pentru diverse aspecte ce au trebuit rezolvate
insa de cele mai multe ori informatiile nu sunt clare (de ex: email in care se mentioneaza
numele altui proiect, email-uri cu informatii/date/documente gresite, primirea in interval de 3-4
ore a mai mult de 2 emailuri de corectare a unui email in care se solicita ceva). De asemenea
de multe ori termenele primite din partea ofiterilor de program nu sunt rezonabile si par a fi pur
discretionare. Ofiterul de programul desemnat ca responsabil pentru proiectul pe care il am in
implementare ofera de multe ori informatii contradictorii, inexacte, indicatii care nu sunt
sustinute de reguli scrise si, deci, discretionare. De mai multe ori s-a intamplat ca sa primesc
informatii diferite de la ofiteri diferiti cea ce arata ca nu exista consens de intelegere.

•

In ghidul Erasmus s-a specificat o singura candidatura pentru fiecare institutie dar am observat
ca Fundatia Ecologica Green are mai multe proiecte aprobate.

•

Ramaneti asa cum sunteti, sunteti foarte buni!

•

Informatii clare cu privire la banii din managementul de proiect. La conferinta organizata anul
acesta de AN erau inca ezitari, iar participantii nu sunt clar lamuriti cu privire la modul in care se
cheltuie acea suma in mod legal, pentru a nu exista fraude sau alte neplaceri. Ar trebui sa se
fixeze de catre AN o anumita suma cu care se platesc coordonatorii si celelalte persoane din
echipa de management, nu sa fie la latitudinea fiecaruia.

•

Personalul Agentiei este foarte bine pregatit, cu multa deschidere spre partenerii de discutii,
buni organizatori si buni ascultatori. Voi nominaliza cateva persoane care merita sa fie
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evidentiate:XXXX, YYYY, ZZZZ, QQQQ care au organizat in mod exceptional " iNEETiative "
seminar la Bucuresti, in perioada 19-23 mai 2015, unde am paticipat. Felicitari intregii agentii
care cu siguranta a fost in spatele acestui succes.
•

Excelent si competent sprijin pe tot parcursul procesului de aplicatie

•

Nu doresc sa fiu anonim. Sunt Dragan Daniel, voluntar al Asociatiei Voluntariat Pentru Viata.
Sunt multe de spus, dar la nivelul societatii romanesti, oamenii agentiei sunt undeva in primele
locuri! Multumesc pentru colaborare!

•

Sunt foarte multumita de colaborarea cu reprezentantii ANPCDEFP.

•

Deplasări in teritoriu

•

Nu a existat o astfel de persoana pentru consultanta.

•

A scazut putin calitatea relationarii in comparatie cu anii trecuti. Se resimt schimbarile din
cadrul echipelor responsabile de diferite actiuni.

•

Nu se raspunde in scris la e-mail. Se cere cu precadere contact prin telefon. Nu agreez acest
fapt pentru ca 'vorba volant'.

•

Sunt deseori sedinte ale agentiei la care ofiterul de proiecte participa, insa atunci cand este
disponibil este foarte implicat in solutionarea situatiei pe care o prezint.

•

Responsabili foarte bine pregatiti si sprijin ori de cate ori a fost solicitat!

•

Ca regula, angajatii agentiei sunt foarte profesionisti, dar s-a intamplat ca intr-un caz sa ne
lovim de o exceptie.

•

Continuati asa cum lucrati acum, e perfect.

•

Se ofera informatii prea generale.

•

Uneori, informațiile primite prin telefon s-au contrazis cu cele scrise ORI informațiile primite de
la un reprezentant AN nu au coincis cu informațiile furnizate de către alt reprezentant AN.

•

Se raspunde tarziu, coordonatoarea nu este clar cine este, XXXX sau altcineva, YYYY nu
rapsunde la telefon sau nu se mai ocupa nu este clar de ce se ocupa, se amesteca informatiile
de la voluntariat de la tineret cu cele din erasmus plus, informatiile de pe site sunt insuficiente,
cele pe anteriorul site nu mai sunt actualizate, nu se poate discuta cu cineva referitor la vechile
actiuni si noile actiuni sunt puse in responsabilitatea unor persoane care apoi nu mai sunt de
gasit. Este un amestec care m-a facut pe mine, in calitate de viitoare participanta la program sa
apelez si la alte surse de informare, la consultanti sau alte pagini de facebook care prezinta
mult mai clar informatia.

•

Uneori responsabilii dau raspunsuri diferite sau ofera solutii diferite aceleiasi probleme. Ar
trebui sa existe mai multa uniformizare pentru unele proceduri.

•

Aici sunteti ireprosabili! Va ïnvidiez la modul colegial pentru cat de profesionisti dar si prietenosi
stiti sa fiti.
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•

Exista persoane in agentie care te trateaza fara sa tina cont de experienta ta sau de faptul ca ai
mai derulat programe, Cazul dnei XXXX, are un comportament complet diferit de cel al
colegelor sale.Tonul pe care il foloseste atunci cand ii explici o problema este inadecvat, total
diferit de al colegelor ei, nu asteapta sa ii explici o problema si te repede. sau doamna YYYY,
care ori de cate ori ne suna la telefon sau ne trimite un email ne solicita informatii care nu au
legatura cu proiectul. Conducerea institutiei este depasita de probleme, probabil sau se
mentine acelasi stil comunist, ca al doamnei ZZZZ, pe care nu o gasim niciodata la telefon cand
o cautam, desi isi anunta o vizita si care ne trateaza de sus atunci cand ne viziteaza institutia.
Agentia avea o echipa foarte buna inainte, ce s-a intamplat cu aceasta, unde sunt oamenii care
iti ofereau informatii cu calm si eleganta? Ori de cate ori trec prin agentie nu stiu pe cine sa
caut. S-a schimbat persoana cu care lucrai inainte. Ne lipseste calmul si eleganta celor care
lucrau la agentie pentru programul LLP si Socrates, care chiar depaseau orice problema si ne
sareau in ajutor.

•

Ne-ar fi fost de un real folos ca să stim (pe câteva puncte) de ce nu am putut avea un punctaj
mai mare pentru a ne garanta grantul. Practic proiectul a fost clasificat ca eligibil dar nu a avut
punctaj suficient de mare pentru a se regăsi în primele clasate care au intrat în buget.

•

O colaborare foarte buna

•

Colaborare foarte buna prin telefon dar nu la fel de prompta si eficienta prin mail.

•

Unele proceduri privind implementarea nu sunt clarificate la nivelul agentiei.

•

Unele aspecte sunt lasate in coada de peste, fiecare sa se descurce cum stie.

•

Apreciez in mod deosebit colaborarea cu Agentia Nationala si rabdarea cu care ne explica
tuturor ceea ce avem de facut chiar daca este o problema dezbatuta la instruiri sau pe grupurile
de discutii.

•

In faza de depunere a candidaturii am apelat doar in situatii critice la personalul Agentiei.

•

Nu am gasit pe internet o persona de contact pe care o putem contacta pentru intrebari (exista
o lista destul de lunga, multe departamente, greu de urmarit pt un incepator).
La prima candidatura nu am apelat la personalul agentiei, doar cand am depus al 2-lea proiect
am avut cateva persoane de contact din cadrul Agentiei pe care le-am contactat.

•

Dorim doar sa va multumim pentru buna colaborare cu personalul Agentiei, aveti o echipa
minunata si suntem foarte multumiti de comunicare, amabilitate si claritatea comunicarii.

•

Nu este cazul. Se comunica foarte bine. Primesc informatiile necesare la timp.

•

In calitate de coordonator al unui proiect Erasmus+ recent aprobat, am nevoie de o buna
coordonare. As gasi utile webinarii si traininguri organizate lunar sau la 2-3 luni, in care sa
putem discuta cu formatorii si cu alti colegi privind solutii realiste, concrete pentru variate
situatii. Sunt foarte multe situatii noi, cu foarte multe detalii, astfel incat imi este jena sa sun la
agentie pentru fiecare lucru. O activitate de indrumare a coordonatorilor de proiect ar fi foarte
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utila si Agentiei pentru ca n-ar mai fi pusa in situatia de a corecta si a penaliza, ci doar de a
perfectiona si a indruma. De asemenea, mi-ar oferi siguranta ca Agentia este alaturi de mine si
echipa mea, ca nu sunt singur intr-o furtuna de probleme, gata, in orice moment, sa comit
greseli care imi vor fi imputate tocmai de Agentia care ar trebui sa-mi fie consilier si aliat. Nu-mi
pare a fi o atitudine profesionista din partea Agentiei sa lase lucrurile la voia intamplarii, fara
putin control al coordonarii- suna fiecare daca are intrebari sau il lasam sa se informeze "pe
teren", de la alti participanti romani sau de la partenerii de proiect.
•

Utile sesiunile de formare. Pacat ca aplicatia web de mobilitate nu a functionat. Propun
impartirea participantilor pe grupuri mai mici, peste 40 de persoane deodata sunt greu de
gestionat.

•

Daca la parteneriate strategice -educatia adultilor gasesti multa amabilitate (d-na XXXX) nu
acelasi lucru se intampla la Mobilitati adulti. Cu toate acestea, am gasit si aici mai multa
claritate si eficienta in explicatii decat atunci cand am incercat sa punem intrebari

la

Departamentul VET (d-na YYYY,de ex.)
•

La intrebarea numarul 6, raspunsul corect este ca am avut proiect depus pe K3, a ramas pe
lista de rezerva si am desfasurat proiect-ul aprobat la runda din Octombrie 2014.

•

Sa se insiste mai mult pe scrierea corecta a bugetului.

•

Am asteptat raspunsul la un mail, dar nu l-am primit.

•

Scoala mea este partenera intr-un proiect strategic "DIG It" coordonator Finlanda.

•

Vreau sa apreciez faptul ca atunci cand au existat probleme tehnice, am reusit sa le depasesc
deoarece am primit indrumarea expertilor ANPCDEFP.

•

Va multumesc si felicitari!

•

Întotdeauna am avut parte de amabilitate, explicatii clare si dovada de rabdare. Felicitari
personalului Agentiei Nationale.

•

Continuarea activitatii de informare si consiliere in perioada de inceputul a proiectelor
organizata la sediul ANPCDEFP.

•

Am aplicat impreuna cu alti parteneri, dar coordonatorul european este din alta tara, unde
agentia nationala s-a preocupat indeaproape sa faca consiliere pentru a putea trimite o
aplicatie conform cerintelor, avand in vedere numeroasele schimbari fata de programul
Comenius. In plus, in luna ianuarie am organizat aici in Romania o vizita pregatitoare, ca sa
putem lucra impreuna pe aplicatie. Partenerii din celelalte tari au primit fonduri pentru a se
putea deplasa in Romania.

•

Uneori informatiile sunt contradictorii. Adica responsabili diferiti de la tineret dau informatii
diferite cu privire la acelasi aspect...

•

Proiectul a fost depus fara sa apelam la informare/consultanta din partea personalului Agentiei,
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de aceea nu pot raspunde la aceasta intrebare. Multumesc.
•

La reuniunile de contractare experții nu au întotdeauna răspunsul la întrebările adresate, nu
cunosc situația reală din școli.

•

Bugetul proiectului vine cu întârziere, dacă sunt întrebați experții cum se procedează pentru a
participa la reuniunile transnaționale (suntem profesori, nu întotdeauna dispunem de bani până
intră bugetul proiectului în contul instituției), ni se răspunde: ” Descurcați-vă!”

•

Nu cred că lipsa de promptitudine în virarea banilor în contul școlii de către ANPCDEFP
echivalează cu lipsa capacității de implementare a proiectului de către școala respectivă

•

Amabilitate la fiecare contact si raspunsuri complete, adica profesionalims!!

•

Limbaj mult prea tehnic, pe alocuri.

•

Atitudinea personalului agentiei in raspunsurile la mail/intrebari punctuale a fost adeseori
condescendenta

•

Ne dorim ca toate institutiile care gestioneaza fonduri sa aiba aceeasi deschidere si aceeasi
atitudine ca si Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si
Formarii Profesionale.

•

Nu am beneficiat de consultanta, de fapt ne-a fost refuzata pe motiv ca s-ar putea defavoriza
alti candidati.

•

O singura intrebare legata de limba de scriere a proiectului ne-a fost raspuns la telefon.

•

Fosta Echipa TiA - SUPER !! Celelalte foste echipe ar trebui sa ia lectii de la Echipa TiA...mai
ales cei de la Comenius, dar si VS...

•

Amabilitatea si promptitudinea cu care mi-a raspuns d-na XXXX la e-mail sau telefon a fost mai
mult decat laudabila. Iar daca problema respectiva nu mai facea parte din aria dumneaei de
ocupare , m-a indrumat catre persoana potrivita pentru a -mi rezolva problema. Si ii multumesc
pe aceasta cale!

Aprecierile făcute către cei 1786 de respondenți referitor la calitatea materialelor
informative realizate de Agenție sunt următoarele:
Cum apreciaţi publicaţiile şi materialele informative in format electronic realizate de
Agenţie?
Aspecte vizate
conţinut util şi complet
limbaj uşor de înţeles
aspect atrăgător

foarte
bune

bune

slabe

foarte
slabe

nu ştiu/nu pot
aprecia

989
946
962
2897

697
722
654
2073

38
52
91
181

16
19
23
58

46
47
56
149
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Scorul mediu acordat de către respondenţi pentru calitatea materialelor în format electronic
a scăzut faţă de anul 2014, după cum se poate vedea în tabelul următor:
Scor mediu
în anul 2015
4.41
4.37
4.35
4.37
87.48%

Aspecte vizate
conţinut util şi complet
limbaj uşor de înţeles
aspect atrăgător
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Scor mediu
în anul 2014
4,42
4.43
4.44
4.43
88.60%

La această întrebare s-au făcut următoarele comentarii:
•

Cresterea gradului de diseminare - si imbunatatirea relatiilor cu publicul

•

As recomanda ca inainte de a fi publicate/diseminate, materialele sa fie revizuite de catre o
persoana care nu a interactionat niciodata cu programele de finantare gestionate de Agentie. In
situatia in care persoana respectiva intelege intreg continutul fara intrebari supliemntare, atunci
materialele pot fi clasificate complete si usor de inteles.

•

Atunci cand am interactionat prima data cu aceste materiale am avut nevoie de ajutor suplimentar
ca sa pot intelege o serie de notiuni (care va fi contributia financiara a beneficiarului, exista sau nu
co-finantare? care sunt activitatile eligibile? etc.)

•

Ar trebui sa existe mai multe intalniri pentru a se explica diverse lucruri.

•

Ar fi utile modele de completare pentru formularele KA1 si KA2

•

Sunt foarte bine realizate si utile. Pacat ca nu avem timpul necesar sa le studiem cu amanuntul
pentru a realiza proiecte eligibile.

•

Realizarea unui sistem de tipul News Alert pentru a stii mai bine datele limita de trimitere de
proiecte, cursuri, accesari fonduri etc.

•

Observatia e legata in special de felul in care sunt prezentate informatiile legate de E+ pe site. E
bine structurat pe Actiuni Cheie, insa prea mult text si relativ greoi per actiune (e.g. tineret). Imi era
mult mai usor pe TINACT.RO

•

Webinare pentru scrierea de proiecte bune, pe fiecare domeniu, mai amanuntit realizate acolo
unde se stie din evaluari ca nu se ating aspectele dorite.

•

Colectii de exemple/modele de bune practici care sa ajute in implementarea proiectelor castigate
(exemple de anunturi de selectie a participantilor, de criterii si probe, exemple de fise de
monitorizare a fiecarei activitati, exemple de dovezi necesare in urma desfasurarii unui eveniment
de multiplicare, de ex, etc) astfel incat implementarea proiectului sa decurga mai facil si fara
greseli.

•

Sunt informatii destul de importante care nu sunt complete in publicatii si ghiduri - reguli de
finantare, reguli de raportare, reguli de completare a Mobility tool, reguli de completare a aplicatiei.
De ex: daca este aprobata doar o mobilitate din 2 mobilitati solicitate in aplicatie, cum iti poti
modifica celelalte aspecte din proiect, care sunt automat afectate (diseminare, vizibilitate etc.)

•

Dorim cat mai multe in teritoriu

•

Consider ca imaginile folosite nu reflecta continutul programului. Sunt imagini de oameni perfecti
in situatii perfecte - militez pentru folosirea de imagini care sa reflecte realitatea programului /
realitatea din diferite proiecte.

•

Informatiile sunt la timp postate si sunt clare. Cei interesati se ghideaza usor prin materialele
Agentiei.
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•

Faceti o pagina web care sa arate ca cele din secolul asta

•

Nu prea intalnesc cu publicatiile si materialele informative. Cand sunt pe site ma bucur daca
gasesc ce mi-ar interesa

•

Pagina web structurata unde putem gasi orice info.

•

O sectiune care sa raspunda celor mai frecvente intrebari; intrebari organizate pe diverse teme. O
sectiune dedicata incepatorilor/ un filmulet in romana pentru incepatori cu explicatii pe intelesul
nostru

•

Dorim exemplificari, modele clare!

•

Pagina nu este intotdeauna usor de gasit - cred ca un privat a luat domeniul cu Erasmus+ sau e
mai bine plasat in motoarele de cautare

•

Consider că materialele și publicațiile sunt realizate competent și își diseminează eficient
informațiile.

•

Ca un comunicator de la o organizație de tineret maghiar am avut sentimentul, că n-am nici o
șansă să completez cerințele persoanei de contact, aceste fiind redactate (pentru mine) pe un
limbaj extraordinar de greu. Sincer, m-am simțit discriminat, pentru că am încercat să aplic singur,
fără un lobbyist.

•

Pentru un economist limbajul este in regula. De inteles usor. Pentru altii insa, nu stiu ce sa zic.

•

Nu am găsit foarte ușor informațiile de care aveam nevoie.

•

Ar trebui trimise informatii direct asociatiilor din baza de date

•

Materialele ar trebui sa contina informatii detaliate, avand in vedere ca atunci cand ai obtinut un
proiect nu stii cum sa realizezi toate materialele cerute de catre agentie.

•

Mai multe informatii despre oportunitati de finantare

•

Site-ul erasmusplus este una din epoca de piatra la cum arata

•

Publicarea documentelor in limba romană ( de exemplu, ghidul candidatului ) in același timp cu
celelalte agenții europene; in acest demers ați putea solicita sprijinul profesorilor de limbi străine
dornici sa se implice; daca materialele (atât de voluminoase ) ar fi împărțite la mai multe persoane,
cred ca am putea avea si noi, mult mai rapid aceste documente atât de necesare.

•

Tot ce am gasit a fost pe inteles.

•

Site-ul erasmusplus cam greu de urmarit cu multe informatii can ciudat structurate

•

Din pacate Ghidul nu este foarte explicit la sectiunea Buget, dar asta nu e vina Agentiei, orice
explicatie in legatura cu cheltuirea bugetului nu ar trebuiesa se termine cu "etc." ci sa se specifice
cat mai clar cum anume pot fi cheltuiti banii pentru management si implementare.

•

Comunicare directa cu cei interesati .

•

Instructiunile de completare sa nu mai fie formulate ambiguu ca si pana acum, deoarece ne induc
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in eroare.
•

Trimise pe mail

•

Atragatoare ca si continut si grafica

•

Sunt câteva noţiuni de contabilitate, financiare care pentru noi sunt greu de înţeles. Poate ar fi bine
să fie explicate mai spre înţelesul tuturor nespecialiştilor în domeniu. Mulţumim!

•

Informatiile au fost disponibile tarziu, site-ul dificil de urmarit, continut confuz.

•

Unele statistici/rezultate masurabile la nivel national si/sau european nu ar strica (de ex. numar de
mobilitati efectuate per tip, procentaje din totalul studentilor/cadrelor didactice, etc.).

•

Popularizarea pe site a exemplelor de buna practica - proiecte aprobate direct de Bruxelles

•

Exemple de bune practici pentru scrierea proiectelor

•

Foarte bune webinarele Erasmus +.

•

Webinarele (bine) realizate- privitor la aplicatiile pentru Erasmus+ KA1 si KA2- ar trebui actualizate
cu date concrete referitoare la: prioritati, analiza de nevoi, arborele problemei, cauze pozitivate in
obiective, efecte pozitivate in rezultate si impact, canalele si activitatile de diseminare.

•

Ar fi util sa fie realizate mai multe materiale, mai detaliate si mai concrete pe fiecare actiuni in
parte.

•

Am găsit greu pe site informatiile pentru Erasmus+ pentru mobilitate

•

Un lucru care este bun, s-a intamplat si speram sa se repete si anul acesta cat mai repede a fost
traducerea GHIDULUI ERASMUS+ in limba romana mai devreme (nu ca in alti ani,cand era tradus
in romana abia dupa ce se depuneau proiectele !)

•

Publicarea unui ghid cu descrierea clara a ceea ce trebuie sa contina raspunsul la intrebarile din
formularul de aplicatie, sau macar o sugestie clara a ceea ce ar trebui completat la fiecare rubrica
explicatiile din actualul ghid nu fac decat sa ne zapaceasca uneori

•

As propune sa se reinitieze grupurile de discutii pe email si forumuri pt ca gaseam multe sfaturi si
solutii practice, moderate, comentarii si raspunsuri la nelamuriri!

•

Sa fie mai schematice, mai logic structurate si colorate

•

Site-ul pentru un necunoscator este complicat, pierdem foarte mult timp cautand informatiile.

•

o

exemple de aplicatii Erasmus plus KA 1 si KA 2 de succes

o

exemple de Plan de Dezvoltare European al scolii construit corect

o

stabilirea de prioritati pentru mobilitati KA 1, la nivel de tara

o

reguli de depunctare pentru mobilitati KA1 pentru staff

La intrarea pe http://www.erasmusplus.ro/ este dificil sa gasesti informatiile pentru cei cu proiecte
din 2014. Practic nu exista niciun link vizibil.
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•

Trebuie intrat prin portalul anpcdefp.ro pentru asta. Nu sunt vizibile sau greu vizibile (eu nu
reusesc sa le gasesc) proiectele care au fost aprobate pentru finantare, astfel incat sa avem o
imagine despre ceea ce se asteapta din partea evaluatorilor. Ambele sunt website-uri foarte
incarcate si este greu sa identifici ceea ce cauti. Ar trebui un meniu principal cu mai multe pozitii,
care sa te conduca in directiile principale. Ar trebui facuta o baza de date cu potentiali parteneri
din Ro si din strainatate, organizata pe KA1, KA2, KA3.

•

Poate ar trebui sa incercati sa schematizati cantitatea imensa de informatie pe care o transmite
ghidul

•

Nu m-am gandit la imbunatatire

•

Pagina web este utila.

•

Din punctul meu de vedere, mai multe exemple ar fi utile si o descriere mai clara a cerintelor (ce
se doreste ).

•

Materialele informative ar putea contine si exemple concrete de proiecte si modalitati de
completare a formularelor.

•

Limbaj accesibil si persoanelor care nu stiu absolut nimic despre ONGuri sau fonduri europene

•

Materialele informative in limba romana sa apara intr-un termen mai scurt, dupa publicarea lor de
catre Comisia Europeana, in limba engleza.

•

Website-ul ramane in continuare greu de parcurs.. pentru unele fisiere/documente trebuie facute
adevarate "sapaturi" prin sectiuni :)

•

Pagina agentiei sa fie mai organizata. Este aglomerata.

•

Toate materialele sunt foarte bune.

•

Continutul acestora sa aiba un caracter mai aplicativ.

•

Toate materialele au continutul necesar pentru a afla si a scrie proiecte dar, pentru scriere ar fi
bine sa fie mai multe seminarii/intalniri.

•

Structurarea site-ului agentiei pe domenii de interes: KA1, 2, 3

Cum apreciaţi publicaţiile şi materialele informative pe hârtie realizate de Agenţie?
Aspecte vizate
conţinut util şi complet
limbaj uşor de înţeles
aspect atrăgător

foarte
bune

bune

slabe

foarte
slabe

nu ştiu/nu pot
aprecia

826
828
872
2526

586
593
533
1712

42
37
47
126

10
11
11
32

322
317
323
962
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Scorul mediu al aprecierilor privind calitatea materialelor tipărite de către ANPCDEFP a
scăzut în anul 2015 faţă de anul 2014 cu 0,06 puncte.
Scor mediu
în anul 2015
4.40
440
4.44
4.41
88.29%

Aspecte vizate
conţinut util şi complet
limbaj uşor de înţeles
aspect atrăgător
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Scor mediu
în anul 2014
4,44
4.47
4.50
4.47
89.40%

Următoarele comentarii se referă la calitatea materialelor de informare ale Agenției tipărite
pe hârtie:
•

Propun înființarea unui birou de relații internaționale în fiecare județ care să faciliteze formarea
resursei umane și mobilitățile.

•

Recomand o distribuire mai ampla a materialelor informative in scoli

•

Nu prea am venit in contact cu aceste materiale, doar cu ocazia cursului Erasmus + la care am
participat in perioada 13-15 .11.2015.

•

As dori existenta unui sistem de promovare a proiectelor Erasmus + in derulare, pentru a
vedea mai bine exemple de buna practica in acest sens.

•

Nu am intrat in contact cu ele.

•

Publicatiile on-line au impactul cel mai mare, deci sunt ok.

•

Nu am vazut materiale publicitare pe hartie ale Agentiei.

•

Folosim cat mai putine materiale pe hartie. Cele pe care le-am primit la sesiunile de formare
(cele organizate cu/pentru coordonatorii proiectelor aprobate), au fost utile si usor de inteles.
aspectul nu conteaza asa mult

•

Consider ca nu este necesar o investitie prea mare in materiale printate. Nu se mai folosesc si
nu mai ating publicul vizat.

•

Nu prea ma intalnesc cu publicatiile si materialele informative. Cateodata vad un poster cu
ERASMUS PLUS logo., deci nu pot sa apreciez.

•

Nu cred ca sunt necesare publicatii pe suport de hartie. Materialele online sunt cele mai folosite
si utile

•

Nu am vazut asemenea materiale informative. La nivel de liceu si ISJ nu s-a facut promovarea.

•

Sa fie mai detaliate si eventual cu exemple.

•

Bine sintetizate, la obiect.

•

Nu se face o promovare corespunzatoare a programelor prin intermediul materialelor tiparite de catre
Agentie. Solicitantii si cei interesati îsi printeaza singuri folosind materialele in format electronic.

•

Din pacate, nu am intrat in posesia unor astfel de materiale.

•

Mai mari, sa poata fi afisate in institutii.

•

Exemple de bune practici pentru scrierea proiectelor

•

Neavând proiecte aprobate in Erasmus+ nu am avut acces la seminare organizate de Agentie
la instruiri pentru inceperea acestora sau pentru raportare; prin urmare nu am avut acces in
2015 la materialele informative pe hârtie realizate de Agenţie.

•

Nu prea au sens din punctul meu de vedere tinand cont de faptul ca cele on-line pot fi
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transmise mult mai rapid beneficiarilor.
•

Mi-as dori ca formele printate sa fie realizate pe hartie reciclata sau alta forma care sustine
achizitia responsabila.

•

Nu prea am vazut publicatii pe hartie realizate de ANPCDEFP

•

Lucrez cu materiale în format electronic.

•

Brosurile cu ”Asa da/Asa nu” mi-au fost de un real folos la inceputul activitatii mele in proiecte.
Nu se numeau chiar asa dar am gasit multe raspunsuri la intrebarile care ma framantau!

•

Nu am folosit/avut acces la acest fel de materiale.

•

Din punctul meu de vedere, mai multe exemple ar fi utile si o descriere mai clara a cerintelor
(ce se doreste).

•

Propun mai multe cursuri de formare sau seminarii pentru cadrele didactice interesate de Erasmus+

•

Am consultat materiale electronice.

•

Nu am avut acces la astfel de materiale

•

Continutul acestora sa aiba un caracter mai aplicativ.

•

Toate materialele au continutul necesar pentru a afla informatiile necesare pentru scrierea
proiectelor.

•

În ultima perioadă nu am lucrat cu publicațiile ANPCDEFP. Știam de activitățile Agenției din
trecut.

•

Foarte bine.

•

Prea generale, pentru cei care doresc sa aplice, foarte sumare.

•

E greu să propun îmbunătățiri pentru ceva ce n-am văzut vreodată cum arată.

•

Nu pot răspunde la această întrebare deoarece, până la acest moment, nu am avut acces la
materiale informative pe hârtie.

•

Brosurile informative sa aiba un format mai mare sa poata fi expuse pe panouri.

•

Variantele pe hârtie nu ajung la aplicanți

•

Intrucat nu am avut posibilitatea sa accesez astfel de materiale in timp util, nu mi-au fost de folos.

•

Din pacate, am acces mai putin la materialele informative pe hartie. Cum as putea sa-mi
parvina aceste materiale, avand in vedere ca am resedinta si in Italia ? Exista o forma de
abonament lunar ?

•

Sunt foarte greu de parcurs si greoaie.

•

De oferit mai multe materiale pt. publicitate in scoala

•

Nu am avut niciodată ocazia să văd materiale pe hârtie realizate de Agenție.

•

Limbaj mai accesibil nu atat de plin de termeni de "specialitate"

37

•

Nu am avut ocazia sa primesc un material pe hartie

•

În final, sunt utile...

•

Din considerente de responsabilitate ecologică, acestea ar trebui să dispară. De asemenea, o
politică generală privind toate proiectele finanțate ar trebui adoptată așa încât beneficiarii să fie
încurajați să reducă consumul de hârtie, cât și impactul negativ al proiectelor asupra mediului.
Considerăm utilă crearea unui grup de lucru cu organizații beneficiare care doresc să sprijine
ANPCDEFP în aceste demersuri.

•

Nu le-am mai utilizat de ani buni.

•

Nu am primit nici un material pe hartie, am fost acolo sa intreb si eu pentru un proiect pe care
doream sa il depun de cursuri si seminarii tinute de voi nu am primit nimic, toti se rezumau
citeste ghidul si l-am citit, nu am inteles mare lucru si cand am vrut sa mai vin odata sa intreb
toti erau ocupati si nu aveau timp de mine.

•

Viu colorate, atractive, elegante

•

Nu am intrat in posesia acestora

•

Sa ajungă in scoli toate materialele

•

Nu le-am prea vazut

•

Conţinutul e f greoi de parcurs, limbaj de lemn, deloc prietenos si chiar inaccesibili pentru tineri
sau pt cei care nu au experienta in proiecte

•

Mi-ar fi placut ca materialele sa promoveze imagini cu tineri dezavantajati: dizabilitati, etnici
minoritari, etc. Persoanele din imaginile de pe materiale sunt prea putin specifice
programelor/activitatilor gestionate de ANPCDEFP.

•

Nu am avut ocazia sa cunosc astfel de materiale

•

Nu am văzut. Pe vremuri inspectoratul ne furniza asemenea materiale, dar sunt cam 10 ani de
atunci. ISMB organizează seminarii, dar in timpul săptămânii, cand noi avem ore, care totusi
reprezintă principala noastră activitate.

•

Continut excelent. Design - invechit!

•

Nu am avut acces la materiale de informare tiparite de Agentie.

•

Nu am mai primit de mult timp informatii pe suport de hartie....

•

Mai multe materiale tipărite trimise catre organizatii

•

Nu am avut ocazia sa vad nicio publicatie pe hartie.

•

Difuzarea mai larga.

•

Informatiile sunt de multe ori prea generale.

•

Nu ajung în unitatea noastră
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•

Nu am primit, nu am studiat asemenea materiale.

•

Ar fi drăguț dacă în acelaș timp ar fi atât în limba română cât și în limba engleză.

•

Din pacate ne lipsesc afisele si spun asta pentru ca tinerilor voluntari din organizatia noastra,
ca si elevilor din scolile si liceele cu care colaboram, le-a devenit familiar programul Tineret in
Actiune, tocmai din variatele afise pe care noi le expuneam. Pentru Erasmus nu am reusit sa
facem aceeasi expunere, o spun, din experienta, ca impactul acestor afise este foarte mare.
Avem flyere, abtibilduri, brosuri, dar nu sunt la fel de eficiente ca un afis aflat permanent acolo,
n vazul tuturor.

•

Mai mult, materialele alocate pentru ZEN nu au ajuns nici pana azi la destinatie!

•

Mai multa promovare

•

Inutile, cele mai bune informatii sunt pe suport electronic

•

Nu am avut posibilitatea sa ma informez din materiale informative tiparite pe hartie.

•

O mai larga difuzare

•

Nu am intrat in posesia acestor material. Nu stiu daca exista. Noul program a limitat accesul
multor organizatii si a facilitat accesul altor organizatii care sunt finantate constant si
consistent. Acestea din urma au reprezentanti atat la nivelul evaluatorilor externi si fac parte
din reteaua nationala de formatori ai Agentiei. Probabil aceste aspect sunt favorizante.

•

E OK

•

Prea generale.

•

Materiale utile

•

Informatiile sunt generale, În unele situatii este nevoie de informatii mai concrete.

•

Nu am avut acces la acestea. Am participat la webbinars, la un eveniment si la o sesiune de
formare.

655 dintre respondenţii cu răspunsuri valide au în derulare 659 proiecte care au fost
aprobate în anul 2014. Aprecierile lor cu privire la informarea şi consultanţa primită pe
durata implementării proiectelor sunt prezentate în tabelul și în diagrama următoare:
Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agentiei care v-a asigurat informarea şi
consultanţă în toate etapele proiectului?
Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la
email, scrisori, telefon)

foarte
bună
498
498
469
495
494
2454

96
99
111
95

nici bună,
nici slabă
20
17
31
17

foarte
slabă
3
3
6
7

nu pot aprecia/nu se
aplică
34
34
34
37

99
500

15
100

8
27

35
174

bună
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Scorul mediu în anul 2015 este cu 0,03 mai mic decât în anul 2014, după cum se poate
vedea în tabelul următor:
Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)
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Scor mediu în anul 2015
4.65
4.65
4.55
4.63
4.63
4.62
92.44%

Scor mediu în anul 2014
4.69
4.69
4.58
4.66
4.63
4.65
93.00%

Frecvența aprecierilor făcute pentru cele 659 proiecte Erasmus+ aflate în implementare pe
parcursul anului 2015, 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 controle/audit al proiectului?

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

foarte
bună

bună

nici bună,
nici slabă

foarte
slabă

329
320
321
327
322
1619

68
76
72
71
73
360

9
13
15
10
11
58

4
1
2
2
4
13

nu pot
aprecia/nu
se aplică
249
249
249
249
249
1245

În anul 2015, scorul mediu acordat de respondenți pentru colaborarea cu personalul
Agenției cu care au intrat în contact în timpul misiunilor de control/audit a crescut față de
anul 2014 cu 0,05, așa cum se poate vedea în tabelul următor:
Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)
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Scor mediu în anul
2015
4.70
4.68
4.67
4.70
4.67
4.69
93.72%

Scor mediu în anul
2014
4.66
4.66
4.64
4.63
4.63
4.64
92.88%

III.2 Rezultate ale respondenţilor beneficiari ai proiectelor de mobilitate

Erasmus+ (KA1) aprobate în anul 2014
Au completat chestionare valide 429 beneficiari de proiecte de mobilitate Erasmus+,
aprobate în anul 2014. Organizațiile beneficiare ale acestor proiecte sunt:
Colegiu/
Liceu/
Liceu
Colegiu
vocational/
teoretic
tehnologic

Şcoală
specială/C
Şcoală
Şcoală
ISJ/
Şcoală
Grădiniţă
entru de
gimnazială profesională
ISMB
postliceală
educaţie
incluzivă
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111

30

1

10.96%

25.87%

6.99%

0.23%

5

8

1.17% 0.00% 1.86%

Universitate

Asociaţie

5

2

100

1.17%

0.47%

23.31%
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Fundaţie ONG CJRAE CCD

47

3

56

1

Centru
Autoritate
de
publica
formare

2

10.96% 0.70% 13.05% 0.23% 0.47%

Alt tip de
institutie

Total

1

5

5

0.23%

1.17%

1.17%

Respondenții care activează în instituții/organizații beneficiare de proiecte de mobilitate
Erasmus+, aprobate în anul 2014, fac parte din următoarele categorii profesionale:
Nr.crt.

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

Număr de
respondenţi

Procent din numărul total
de respondenţi

1

Cadru didactic (de la grădiniţă la învăţământ universitar)

193

44.99%

2

Lucrător de tineret

41

9.56%

3

Membru asociatie/fundatie/ONG

19

4.43%

4

Director de şcoală

41

9.56%

5

Personal al universităţiii (personal non-didactic)

40

9.32%

6

Altă persoană aflată pe piaţa muncii

14

3.26%

7

Formator

18

4.20%

8

Inspector şcolar

8

1.86%

9

Elev

21

4.90%

10

Coordonator Erasmus

1

0.23%

11

Presedinte asociatie/fundatie/ONG

4

0.93%

12

Student

9

2.10%

13

Altă categorie

7

1.63%

14

Voluntar

3

0.70%

15

Responsabil proiecte europene

4

0.93%

16

Administrator ONG

1

0.23%

17

Personal didactic auxiliar

5

1.17%

429
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În proiectele finanțate în anul 2014, respondenții au avut/au următoarele roluri:
Rolu/rolurile jucat/jucate în
proiect/proiecte

Număr respondenți

Procent din număr total
respondenți

Coordonator de proiect

260

60.61%

Membru in echipa de proiect

138

32.17%

Participant(a) la activitati din proiect

114

26.57%

Persoană de contact

3

0.70%

Coordonator al partenerului

1

0.23%

Profesor însoțitor

3

0.70%

Lider de grup

2

0.47%

Voluntar

3

0.70%

Monitor

1

0.23%

Referent

2

0.47%

Evaluator intern

1

0.23%

Alt rol

6

1.40%
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Cei 429 respondenți beneficiari de proiecte de mobilitate aprobate în anul 2014, apreciază
informarea și consultanța oferită de către experții ANPCDEFP pe durata implemntării
proiectelor după cum se poate observa în tabelul și diagrama următoare.
Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agentiei care v-a asigurat informarea şi
consultanţă în toate etapele proiectului?

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

foarte
bună
320
316
308
324
315
1583

bună

nici
bună,
nici
slabă

foarte
slabă

nu pot
aprecia/nu
se aplică

64
70
69
60
72
335

17
15
21
13
8
74

3
3
6
6
8
26

25
25
25
26
26
127

Nivelul de apreciere a modului în care experții ANPCDEFP au oferit informații și consultanță
pe toată durata implementării proiectelor, a crescut față de cel din anul 2014 cu 0,06.

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)
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Scor mediu în anul
2015
4.67
4.66
4.60
4.68
4.65
4.65
93.05%

Scor mediu în anul
2014
4.63
4.64
4.48
4.61
4.57
4.59
91.74%

În cazul interacțiunii cu reprezentanții ANPCDEFP aflați în misiuni de control/audit,
nivelul mediu de apreciere este mai mare cu 0,04 mai mare decât cel referitor la informare
și consultanță în vederea implementării proiectelor.
Deschidere

Scor mediu
4.70

Amabilitate

4.68

Explicatii clare

4.67

Explicatii corecte

4.70

Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

4.67
4.69
93.72%

Frecvența aprecierilor făcute de către respondenții beneficiati de proiecte de mobilitate
Erasmus+ aprobate în anul 2014, referitor la colaborarea cu reprezentanții ANPCDEFP
aflați în misiune de control/audit, este prezentată în tabelul și în diagrama următoare:
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Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

foarte bună

bună

nici bună,
nici slabă

foarte
slabă

nu pot
aprecia/nu
se aplică

329
320
321
327
322
1619

68
76
72
71
73
360

9
13
15
10
11
58

4
1
2
2
4
13

249
249
249
249
249
1245

Cele mai multe dintre cele 429 proiecte de mobilitate care s-au implementat/se
implementează cu participarea respondenților la chestionar, sunt în domeniile:Educație
școlară și VET:

Aveți în derulare proiecte de mobilitate aprobate în anul 2014 în domeniul:
Educatie
Scolara

Educatie
Universitara

VET

Educatia
Adultilor

Tineret

119

96

108

23

83

27.74%

22.38%

25.17%

5.36%

19.35%
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Aprecierile privind modul în care s-a colaborat cu ANPCDEFP în vederea implementării
proiectelor de mobilităţi aprobate în anul 2014 şi în misiunile de control/audit, diferă de la
un domeniu la altul după cum urmează:

Educaţie şcolară
Învăţământ superior
VET
Educaţia adulţilor
Tineret

Nivel de apreciere
Informare şi consultanţă în
Colaborare pe durata misiunilor
implementare
de control/audit
4.77
4.72
4.67
4.68
4.70
4.71
4.55
4.68
4.45
4.50

Referitor la importanța proiectelor pentru dezvoltarea profesională și personală a
respondenților și pentru nevoile instituțiilor/organizațiilor beneficiare, respondenții
apreciază că cele mai mari efecte pozitive le au proiectele din domeniul Educației școlare și
cele mai reduse le au proiectele din domeniile Învățămîntului superior și Tineret.
Scor mediu privind importanța pentru:
Domeniul proiectelor
de parteneriat
strategic
Educație școlară
Învățământ superior
VET
Educația adulților
Tineret

Dezvoltarea
profesională a
respondenților
4.47
4.13
4.39
4.46
4.11

Dezvoltarea
personală a
respondenților
4.52
3.95
4.44
4.51
4.1
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Nevoile
instituției/organizației
beneficiare
4.63
3.44
4.73
4.73
4.38

În cazul proiectelor de mobilitate, domeniul Educație școlară, respondenții au făcut
următoarele aprecieri:
Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informarea şi
consultanţă în toate etapele proiectului de mobilitate Erasmus+, domeniul Educație
școlară, aprobat în anul 2014?
Frecvența aprecierilor privind informarea și
consultanța pentru implementarea proiectului

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

foarte
bună
86
87
86
92
89
440

bună

nici
bună,
nici
slabă

foarte
slabă

nu pot
aprecia/nu
se aplică

15
15
13
9
13
65

3
2
4
2
1
12

0
0
1
0
1
2

15
15
15
16
15
76

Scorul mediu privind nivelul de satisfacție al respondenților beneficiari de proiecte de
mobilitate domeniul Educație școlară, aprobate în anul 2014 este:
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Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

Scor mediu în
anul 2015
4.75
4.77
4.71
4.84
4.78
4.77
95.43%

Comentariile făcute de către respondenți sunt următoarele:
•

Feedbak-ul din partea reprezentantilor agentiei referitor la problemele si nelamuririle mele a fost
excelent. Am gasit intelegere si raspunsuri prompte, ajutor si sprijin ori de cate ori am avut nevoie.

•

Doamna XXXX s-a comportat excelent pe tot parcursul proiectului pana acum, este o persoana
deosebita - competenta, rabdatoare, si prompta (cred ca raspunde la emailuri aproape
instantaneu). O felicit pentru implicare!

•

Intotdeauna realatia cu Agentia a fost foarte buna. Ar fi foarte bine daca la sesiunile de informare
ar participa mai multe persoane din echipa de proiect (responsabilul financiar, director, profesori)
pentru o mai buna intelegere si diseminare a informatiilor. Stim ca este vorba de spatiu si
logistica, dar cu cat informatiile transmise de dumneavoastra ajung la mai multe persoane din
scoli cu atat cred ca va creste si intelegerea si rezolvarea problemelor, iar dorinta de implicare in
derularea proiectelor va fi mai mare.
•

Am beneficiat de o consiliere foarte buna in privinta proiectului pe care il implementam

•

Adevărul este că mi s-a părut o relație cam tensionată.
1. Am perceput că Agenția merge prea mult pe suspiciuni și amenințări... Când îți pui toată
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energia și entuziasmul și efortul într-un proiect, orice atitudine negativă a AN este foarte
descurajantă...
2. Uneori, am perceput indicațiile primite ca fiind confuze.
3. De la început mi s-a părut că AN încearcă să reducă actualele mobilități Erasmus + la
modelul Comenius - mobilități individuale... Nu am primit un răspuns la întrebările mele prin
care încercam să mă dumiresc de ce mai este nevoie de Planul european de acțiune al școlii
dacă mobilitățile trebuiesc tratate ca acțiuni strict-individuale? Unde este interesul instituției? în condițiile în care școala este tratată ca un simplu intermediar între AN și beneficiarul de
mobilitate... Cum se face media corectă între interesul individual și cel instituțional? Cred că AN
trebuie să investească cu mai multă încredere instituția beneficiară...
4. Mi-a dat bătăi de cap diferența de flexibilitate dintre Mobility tool și formularul tipărit prin care
putem cere modificări la Anexa financiară... Ce poate unul nu poate celălalt și invers. Mie mi-a
fost foarte greu să utilizez cele două instrumente împreună pentru a le pune în acord cu
realitatea... Dacă faci o singură schimbare (de nevoie și nu de bună voie!) în structura de
mobilități planificată... TOTUL SE DUCE PESTE CAP!
5. Mi se pare ciudat că... în realitate lucrurile au mers foarte bine și, deși sunt foarte mulțumită
de felul în care au mers mobilitățile și de modul în care a evoluat proiectul, mă stresează enorm
aspectele formale ale managementului de proiect și frica de a nu fi greșit ceva sub aspect
formal...
6. Cred că trebuie făcut ceva ca managementul de proiect să nu mai fie atât de stufos...
Furnizorii de formare înșiși sunt stresați de teancurile de hârtii pe care românii le solicită...
•

Dupa importanta pe care Agentia o acorda platformei Mobility Tool, acest lucru pare lucrul
central in implementarea proiectului. Platforma are doar indicatori cantitativi si nimic de acolo
nu este calitativ. Aceasta este destul de injust in ceea ce priveste raportul cantitate - calitate.
Platforma are si situatii care nu pot fi rezolvate - de exemplu acceptarea preferintei unui cursant
de achita doar taxa de curs din bugetul proiectului si subzistenta si transportul sa-l plateasca in
mod individual).
Apreciarea colaborarii cu reprezentantii ANPCDEFP se refera la parteneriatul scolar pe care
scoala noastra il implementeaza (nu la proiecte de mobilitate)

•

Coordonatoarea de la educatie scolara nu este clar cine este, raspund diverse persoane care
nu sunt intotdeauna in birou, se gasesc scuze pentru absenta coordonatoarei XXXX. Se pare
ca este, dar nu a fost clar de cand. Am inceput cu diverse persoane si am continuat cu alte
personae. Informatia de pe site-ul agentiei nu este actualizata, adresa de email este una
imposibila, adica contine atatea litere încât nimeni nu o retine. Am apelat tot la alte pagini ale
comisiei sau nationale, mult mai bine elaborate. Răspunsurile la mesaje au ajuns foarte greu,
Am dat iarasi de doamna YYYY care nu parea ca se ocupa de aceste proiecte ci doar de cele
de tineret. Este o confuzie generala inclusiv in privinta raspunsurilor primite de la evaluatori,
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punctaje, rezultate publicate. Macar o adresa noua de email sa aiba angajatii agentiei, una
actualizata, de asa fel incat sa stim usor cui sa ne adresam. De ce nu s-a preluat domeniul
erasmusplus si se merge pe aceeeasi adresa cu nume lung? ca sa se acopere de fapt lipsa de
organizare?

La întrebarea: ”Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în
contact în timpul misiunilor de control/audit al proiectului de mobilitate Erasmus+,
domeniul Educație școlară, aprobat în anul 2014?”, s-au oferit aprecieri a căror frecvență
și scor mediu sunt prezentate în tabelele și diagramele următoare:
Frecvența aprecierilor privind misiunile de control/audit
foarte bună

bună

nici bună,
nici slabă

foarte
slabă

nu pot
aprecia/nu se
aplică

66
65
69
70

16
17
12
12

2
2
2
2

0
0
1
0

35
35
35
35

69
339

13
70

1
9

1
2

35
175

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori,
telefon)
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Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

Scor mediu în
anul 2015
4.70
4.69
4.72
4.76
4.73
4.72
94.40%

Comentariile care însoțesc aprecierile sunt:
•

Eu am pornit în relația cu AN, în 2014, de la o viziune idilică, de încredere totală: cei mai corecți,
minți deschise, promptitudine, etc. Am perceput, la ședința de consiliere de la București câteva
aspecte care m-au nemulțumit: tendința de a îngrădi libertatea de mișcare a instituțiilor
beneficiare prin transformarea lor în instituții intermediare, manifestări de suspiciune față de
beneficiari constând în amenințări mai mult sau mai puțin camuflate, limitări și tendința de a
pune presiune negativă pe coordonatori... Explicațiile primite la București mi s-au părut
discordante cu spiritul Erasmus + și mi-au creat impresia că am de-a face cu oameni care au
dificultăți de gestionare a trecerii de la LLP la Erasmus+. Viziunea AN se opunea radical celei
pe care a fost construit inițial proiectul. M-am văzut în situația de a implementa un proiect
conceput în jurul interesului instituțional, ca și cum s-ar prioritiza interesul individual. M-am opus
modificărilor aduse de AN la Anexa 4 și m-am încăpățânat să mențin proiectul, prin modul de
implementare, pe concepția inițială, în jurul ideii de lucru în echipă și de interes instituțional. Eu
zic că mi-a ieșit, că au avut de câștigat și școala ca beneficiar de finanțare și beneficiarii de
mobilități din școală și... principialitatea în mobilitățile europene...
Dar, totodată, încăpățânarea mea m-a pus într-o anumită relație tensionată cu reprezentantul
AN, situație care mă stresează... Îmi place să cred că, în pofida acestei tensiuni, și eu și
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reprezentantul AN am avut și avem înțelepciunea de a ne concentra pe ceea ce este cu
adevărat important: implementarea în condiții bune a proiectului, în spiritul documentelor
Erasmus+.
•

Cred ca o persoana din Agentie monitorizeaza un numar prea mare de proiecte. Acest lucru o
face sa fie tot timpul intr-o stare avansata de stress.

•

Cand am inceput sa realizam activitatile de proiect nu am mai primit deloc raspuns de la nimeni
si nici nu am gasit la telefone usor persoana care sa imi dea informatiile corecte. Mereu era
altcineva si mereu primeam alte informatii. Pacat. Conducerea agentiei ar trebui sa ia masuri
legate de modul in care cei care raspund de aceste proiecte stiu despre ce este vorba, raspund
la telefon sau au suficiente informatii ei insisi despre cum se scrie un buget si ce greu se
realizeaza acum un proiect, nu sa respinga proiecte foarte bune pentru ca nu exista formatori
sau evaluatori pregatiti pentru asa ceva. Coordonatorul sau coordonatorii cine sunt la k1, de
exemplu? Și pe cine sa intrebam de educatie scolara sau de profesionala sau de tineret?
Dimineata nu este nimeni care sa ne raspunda si cand ni se raspunde tonul nu este cel
adecvat.

Conform informațiilor prezentate în formular, cei 119 respondenți participanți la proiecte
de mobilitate în domeniul Educației școlare, au beneficiat în total 249 mobilități de tipurile
prezentate în tabelul următor. Se poate constata că au fost persoane care au beneficiat de
mai multe mobilităși în cadrul aceluiași proiect. Numărul total de mobilități care reiese că
au fost efectuate de către respondenți, nu este în totalitate credibil deoarece este greu de
crezut că, pe parcursul unui an, într-un proiect de mobilități din domeniul Educație școlară,
o persoană a beneficiat de exemplu de 10 mobilități (un respondent a declarat că a efectuat
10 mobilități, iar alți doi respondenți au declarat că au efectuat câte 7 mobilități).
Mobilitatea/mobilitățile la care ați participat în cadrul proiectului acțiunea KA1,
Erasmus+, domeniul Educație școlară, aprobat în anul 2014, a/au constat în:
Tip de mobilitate

Număr de mobilități

Participari la cursuri
Job shadowing
Misiuni de predare
Ati fost persoana insotitoare
Monitorizare

69
6
14
29
17
135

În ce măsură participarea la proiectul de mobilitate Erasmus+, domeniul Educație școlară,
aprobat in anul 2014, a corespuns nevoilor dumneavoastră de formare profesională?
La această întrebare frecvența răspunsurilor a fost:
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Nivel de apreciere
în foarte mare
măsură
în mare măsură
suficient
în mică măsură
deloc

Număr aprecieri

Procent din numărul
toral de răspunsuri

91

76.47%

15
6
5
2

12.61%
5.04%
4.20%
1.68%

119

Alocând puncte diferitelor niveluri de apreciere s-a obținut un scor mediu de 4,47, adică
89,5% din scorul maxim (5).

Prin scorul mediu acordat, respondenții apreciază că efectele proiectului/proiectelor de
mobilitate în domeniul Educației școlare a/au avut un efect ceva mai puternic asupra
dezvoltării personale decât în domeniul profesional, așa cum se poate vedea din tabelul și
diagrama următoare.
În ce măsură participarea la proiectul de mobilitate Erasmus+, domeniul Educație
școlară, aprobat în anul 2014, a corespuns nevoilor dumneavoastră de dezvoltare
personală?
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Nivel de apreciere
în foarte mare
măsură
în mare măsură
suficient
în mică măsură
deloc

Număr aprecieri

Procent din numărul
toral de răspunsuri

92

77.31%

14
9
2
2
119

11.76%
7.56%
1.68%
1.68%

Scorul mediu pentru acest aspect este de 4,52 (90,34% din scorul maxim).

Conform percepției respondenților, cel mai puternic efect al proiectului/proiectelor s-a
înregistra la nivelul instituțiilor beneficiare. La întrebarea: În ce măsură derularea unui
proiect Erasmus+, domeniul Educație școlară, aprobat în anul 2014, a corespuns
nevoilor instituției beneficiare a proiectului?,
Frecvența aprecierilor și scorul mediu sunt:
Nivel de apreciere
în foarte mare
măsură
în mare măsură
suficient
în mică măsură
deloc
Nu știu

Număr aprecieri

Procent din numărul
toral de răspunsuri

91

76.47%

22
3
1
1
1

18.49%
2.52%
0.84%
0.84%
0.84%

119

Scor mediu: 4,63
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Referitor la sprijinul financiar acordat în cadrul proiectelor de mobilitate, domeniul
Educație școlară, pentru persoane și pentru instituții, respondenții au făcut următoarele
aprecieri:
Cum apreciați sprijinul financiar oferit în cadrul proiectului de mobilitate Erasmus+,
domeniul Educație școlară, aprobat în anul 2014?
Suficient

Nu știu/
Nu este
cazul

Scor
mediu

Procent
din
scorul
maxim

37

67

7

4.05

81.07%

31

77

6

4.27

85.49%

Insuficient

Relativ
suficient

In cazul mobilitatii/mobilitatilor
de care ati beneficiat

8

In cazul organizatiei beneficiare

5
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Comentariile respondenților sunt următoarele:
•

Se aplica grant unic pentru toate mobilitatile iar costurile de subzistenta si de transport difera
de la o tara la alta, astfel sprijinul financiar oferit pentru mobilitati cateodata e suficient iar
cateodata e insuficient.

•

Proiectul prevede doar un cadru didactic pentru 12 elevi la o mobilitate, ceea ce a pus
probleme financiare si de organizare, toate celelalte scoli din alte tari participand cu 3 sau 2
cadre didactice la acelasi numar de elevi.

•

In cazul mobilitatilor in Finlanda si Danemarca au fost costuri mai mari decat la alte mobilitati,
ex: Cehia. Am aprobat transfer de la sprijinul organizational. Ma refer la mobilitatile din cadrul
parteneriatului strategic intre scoli

•

Suma alocata pentru transport nu a acoperit costurile cu deplasarea astfel incat a trebuit sa
optez pentru rute ocolitoare. Costul total al transportului a fost aproape dublu.

•

Deoarece la depunerea candidaturii nu am mentionat persoane insotitoare a trebuit sa ne
incadram in bugetul de 55 Eu/zi.

•

Sunt anumite discrepanțe între nivelele de finanțare pentru țări gazdă diferite... Poate ar trebui
ca acestea să fie corectate... Pentru țări precum Portugalia sau Malta... finanțarea este mai
slabă decât realitatea ar cere.
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În cazul proiectelor de mobilitate, domeniul Învăţământ superior, respondenții au făcut
următoarele aprecieri:
Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informarea şi
consultanţă în toate etapele proiectului de mobilitate Erasmus+, domeniul Învăţământ
superior, aprobat în anul 2014?
Frecvența aprecierilor privind informarea și
consultanța pentru implementarea proiectului

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)
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foarte
bună
74
75
70
76
70
365

bună

nici
bună,
nici
slabă

foarte
slabă

nu pot
aprecia/nu
se aplică

13
14
17
12
17
73

5
2
4
3
3
17

0
1
1
1
2
5

4
4
4
4
4
20

Scorul mediu privind nivelul de satisfacție al respondenților beneficiari de proiecte de
mobilitate domeniul Învățământ superior, aprobate în anul 2014 este:

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

Scor mediu în
anul 2015
4.69
4.71
4.62
4.71
4.61
4.67
93.37%

S-a făcut un singur comentariu:
•

am primit raspunsuri cu intarziere, nu a fost clar cu cine sa vorbim, am fost trimis de la o
persoana la alta, s-au gasit scuze pentru absenta celui despre care nu se stia unde se afla
(si eu sunt profesor universitar dar nu inteleg de ce se intampla acest lucru).

La întrebarea: ”Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în
contact în timpul misiunilor de control/audit al proiectului de mobilitate Erasmus+,
domeniul Învăţământ superior, aprobat în anul 2014?”, respondenții au făcut următoarele
aprecieri:
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Frecvența aprecierilor privind misiunile de control/audit
foarte bună

bună

75
75
71
77

12
14
16
11

nici bună, nici
slabă
5
2
4
3

72

15

370
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Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns
(la email, scrisori, telefon)

0
1
1
1

nu pot aprecia/nu
se aplică
4
4
4
4

3

2

4

17

5

20

foarte slabă

Scor mediu în
anul 2015
4.70
4.71
4.63
4.73

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

4.63
4.68
93.64%
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Comentariul care însoțeşte aprecierile este:
•

nu ma pot pronunta decat in cazul domnului XXXX si al doamnei YYYY, deoarece
eu numai la acest audit am participat in calitate de persoana de contact si de
persoana care se ocupa cu diseminarea. Dumnealor au stat sa ne explice fiecare
problema in parte, dupa ce au incheiat ceea ce aveau de facut, au discutat cu
studentii si ne-au explicat pe cine sa mai contactam in continuare. institutia mea nu
doreste sa mai candideze la astfel de programe, deoarece mai departe eu nu am mai
primit niciun suport, ori de cate ori am sunat, de la doamna coordonator ZZZZ, in
locul dumneaei raspunzand mereu alta persoana care nu ne-a putut lamuri cu
nimic. nu mai lucreaza la agentie?A trebuit sa vorbim de fiecare data cu altcineva
pentru partea financiara si nici nu am mai depus proiect in anul urmator,
procedura fiind foarte greoaie.

Conform informațiilor prezentate în formular, din cei 96 respondenți participanți la proiecte
de mobilitate în domeniul Învăţământ superior, numai 82 au beneficiat de mobilităţi şi au
efectuat în total 112 mobilități.
Mobilitatea/mobilitățile la care ați participat în cadrul proiectului acțiunea KA1,
Erasmus+, domeniul Învăţământ superior, aprobat în anul 2014, a/au constat în:
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Tip de mobilitate
Mobilitati studentesti pentru studii
Mobilitati studentesti pentru plasament
Mobilitati de personal-misiuni de predare
Mobilitati de personal -formarea personalului
Vizite de monitorizare

Număr de mobilități
14
7
27
48
4
100

Respondenţii care nu au beneficiat de mobilităţi s-au ocupat cu organizarea acestora şi/sau de
coordonarea activităţilor Erasmus
În ce măsură participarea la proiectul de mobilitate Erasmus+, domeniul Învăţământ superior,
aprobat în anul 2014, a corespuns nevoilor dumneavoastră de formare profesională?
La această întrebare frecvența răspunsurilor au fost:
Nivel de apreciere
în foarte mare măsură
în mare măsură
suficient
în mică măsură
deloc

Număr aprecieri

Procent din numărul toral de răspunsuri

55
28
6
1
6
96

57.29%
29.17%
6.25%
1.04%
6.25%

Scorul mediu obținut este 4,13, adică 82,55% din scorul maxim (5). Deşi duratele mobilităţilor
pentru învăţământ superior sunt mai mari decât cele pentru educaţie şcolară, se observă că
aprecierea privind satisfacerea nevoilor de dezvoltare profesională este de nivel mai scăzut în
cazul participanţilor la mobilitate din învăţământul superior, decât cel al participanţilor din
domeniul educaţiei şcolare.
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Prin scorul mediu acordat, respondenții apreciază că efectele proiectului/proiectelor de
mobilitate în domeniul Învăţământ superior au avut efecte scăzute asupra dezvoltării
personale a participanţilor la mobilităţi şi asupra instituţiilor beneficiare ale proiectelor, așa
cum se poate vedea din tabelele și diagramele următoare.
În ce măsură participarea la proiectul de mobilitate Erasmus+, domeniul Învăţământ
superior, aprobat în anul 2014, a corespuns nevoilor dumneavoastră de dezvoltare
personala?
Nivel de apreciere
în foarte mare
măsură
în mare măsură
suficient
în mică măsură
deloc

Număr aprecieri

Procent din numărul
toral de răspunsuri

49

51.04%

27
12
2
6
96

28.13%
12.50%
2.08%
6.25%

Scorul mediu pentru acest aspect analizat este de 3,95 (78,91% din scorul maxim).
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În ce măsură derularea unui proiect Erasmus+, domeniul Învăţământ superior, aprobat
în anul 2014, a corespuns nevoilor instituției beneficiare a proiectului?
Frecvența aprecierilor și scorul mediu sunt:
Nivel de apreciere
în foarte mare
măsură
în mare măsură
suficient
în mică măsură
deloc
Nu știu

Număr aprecieri

Procent din numărul
toral de răspunsuri

57

59.38%

30
6
0
0
3

31.25%
6.25%
0.00%
0.00%
3.13%

96

Scor mediu: 3,44

Referitor la sprijinul financiar acordat în cadrul proiectelor de mobilitate, domeniul
Învăţământ superior, pentru persoane și pentru instituții, respondenții au făcut următoarele
aprecieri:
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Insuficient

Relativ
suficient

Suficient

Nu știu/
Nu este
cazul

In cazul mobilitatii/mobilitatilor
de care ati beneficiat

7

28

41

15

In cazul organizatiei beneficiare

5

33

47

6

Scor
mediu

Procent
din
scorul
maxim

3.89

77.89%

3.99

79.76%

Comentariile respondenților sunt următoarele
•

Banii alocati nu au fost suficienti pentru finantarea completa a perioadelor de mobilitati de studiu
ale studentilor.

•

Cred ca trebuie reanalizat finantarea transportului, programul/soft folosit este mult prea strict si nu
tine cont de cheltuielile reale, de distanta reala

•

Granturile ar putea fi mai mari.

În cazul proiectelor de mobilitate, domeniul VET, respondenții au făcut următoarele
aprecieri:
Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informarea şi
consultanţă în toate etapele proiectului de mobilitate Erasmus+, domeniul VET, aprobat
în anul 2014?
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Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la
email, scrisori, telefon)

Frecvența aprecierilor privind informarea și consultanța pentru
implementarea proiectului
nu pot
nici bună, nici
foarte
foarte bună
bună
aprecia/nu
slabă
slabă
se aplică
90
14
2
1
1
88
15
4
0
1
85
17
2
3
1
88
14
4
1
1
83
434

20
80

1
13

3
8

1
5

Scorul mediu privind nivelul de satisfacție al respondenților beneficiari de proiecte de
mobilitate domeniul VET, aprobate în anul 2014 este:

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)
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Scor mediu în
anul 2015
4.75
4.73
4.65
4.71
4.64
4.70
93.93%

Comentariile făcute sunt:
•

Reprezentantul desemnat de catre AN a fost profesionist si amabil si ne-a acordat tot sprijinul
sau in implementarea proiectului și completarea raportului. Din pacate, personalul AN implicat
in reuniunile de informare in 2014 si 2015 a transmis informatii divergente, ceea ce ne-a
determinat sa ne intrebam daca sprijinul AN este unul real, sau nu. AN ar fi trebuit sa
organizeze un webinar pentru pregatirea raportarii proiectelor KA1-VET, dar acest lucru nu s-a
intamplat. Am primit prin e-mail un indrumar pentru intocmirea raportului, pe data de
29.10.2015, iar 30.10.2015 a fost ultima zi de trimitere a raportului...

•

Pentru cei care aplica pentru prima oara este o adevarata aventura. Nu ni se spune exact ceea
ce se cere in mod expres pe langa indicatiile din ghid. La vizita ni se cere sa stim totul fara ca
sa fim indrumati. Apoi ni se cere concret sa avem un singut "dosar" cand la alte proiecte ni se
cere ca 'Financiarul' sa fie separat.
Ni s-a cerut un model de MoU si unul de LA. Le-am trimis si am asteptat raspuns care nu a venit
niciodata. Apoi la vizita ni s-au imputat anumite lucruri pe care noi nu aveam de unde sa le stim.
Desi formabilii au fost foarte multumiti si noi am depus eforturi sustinute pentru asta, totusi
acest lucru nu a fost apreciat.

•

Am comentat deja despre toate problemele cand am vorbit despre partile slabe. Sunt foarte
dezamagit de modul in care suntem tratati noi, cadrele didactice, de unii dintre cei care se
ocupa de informare si implementare. Nu s-au adaptat noului program, dar ne obliga pe noi sa
facem asta. Nu au un comportament civilizat.
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•
•

Este nevoie de materiale utile in implementare.
Mai multa rabdare cu cei ce se afla la inceput

Frecvența aprecierilor și scorul mediu rezultat din răspunsurile la întrebarea: ”Cum
apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în contact în timpul
misiunilor de control/audit al proiectului de mobilitate Erasmus+, domeniul VET,
aprobat în anul 2014?”, sunt prezentate în tabelele și diagramele următoare:
Frecvența aprecierilor privind misiunile de control/audit

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la
email, scrisori, telefon)

foarte bună

bună

69
65
64
65

10
13
15
13

nici bună, nici
slabă
2
3
0
2

64

15

327

66

69

0
0
2
1

nu pot aprecia/nu
se aplică
27
27
27
27

0

2

27

7

5
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foarte slabă

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

Scor mediu în
anul 2015
4.78
4.71
4.68
4.69
4.68
4.71
94.14%

Comentariul care însoțeşte aprecierile este:
•

Controlul a fost de un real ajutor pentru institutie, ajutandu-ne sa avem o imagine mult mai
clara despre gestionarea dovezilor.

•

Cine face aceasta vizita de monitorizare ar trebui sa aiba si ceva cunostinte pedagogice.
Cand sunt adusi formabilii nu este permis sa li te adresezi " de sus" sau sa umilesti
profesorii care i-au trimis. Chiar daca vi de la 'Centru' asa ceva este pedagogic nelalocul lui
ca sa folosesc un eufemism. Noi nu ne-am adresa niciodata in acest fel formabililor desi le
suntem profesori. Formabilii s-au blocat si apoi cu greu au mai putut lega o conversatie.
Feedback-ul primit (cu multa intarziere de altfel) incepe cu ceea ce este negativ. Dupa cum
stim noi ne implicam in proiecte pentru ca sa vedem ceea ce putem face what we 'can do' si
evaluarea trebuie sa inceapa cu ceea ce am facut bine si ceea ce mai avem de revizuit.
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Aceasta metoda agreata de CE se pare ca este straina ofiterilor de proiect din AN. Am mai
vrea sa spunem (ni se replica ca sunt putini si nu au timp suficient) ca nu se trimit
documente corecte si desi atragem atentia se trimit si a doua oara si chiar a treia oara
gresite. De ce?
•

Nu am fost auditat in mod special. Am depus raportarea intemediara si astept rezultatul
evaluarii

Conform informațiilor prezentate în formular, cei 108 respondenți participanți la proiecte
de mobilitate în domeniul VET, au efectuat în total 124 mobilități. Mobilitatea/mobilitățile
la care ați participat în cadrul proiectului acțiunea KA1, Erasmus+, domeniul VET,
aprobat în anul 2014, a/au constat în:
Tip de mobilitate

Număr de mobilități

Plasament al elevilor in scoli sau centre de formare, cu
o perioada de stagiu la agent economic
Plasament al elevilor la agent economic
Ati fost persoana insotitoare
Formarea personalului-Job shadowing
Misiuni de predare
Formarea personalului- Stagiu la locul de munca
Monitorizare
Profesor însoţitor
Alt tip de mobilitate

34
19
28
10
1
7
21
3
1
124

În ce măsură participarea la proiectul de mobilitate Erasmus+, domeniul VET, aprobat în
anul 2014, a corespuns nevoilor dumneavoastră de formare profesională?
La această întrebare frecvența răspunsurilor a fost:
Nivel de apreciere
în foarte mare măsură
în mare măsură
suficient
în mică măsură
deloc

Număr aprecieri
73
27
2
2
4

Procent din numărul toral de
răspunsuri
76.04%
28.13%
2.08%
2.08%
4.17%

108

Scorul mediu obținut este: 4,39, adică 87,73% din scorul maxim (5).
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Prin scorul mediu acordat, respondenții apreciază că efectele proiectului/proiectelor de
mobilitate în domeniul VET au fost mai mari asupra dezvoltării personale a participanţilor
la mobilităţi şi asupra instituţiilor beneficiare ale proiectelor, așa cum se poate vedea din
tabelele și diagramele următoare.
În ce măsură participarea la proiectul de mobilitate Erasmus+, domeniul VET, aprobat
în anul 2014, a corespuns nevoilor dumneavoastră de dezvoltare personala?
Nivel de apreciere
în foarte mare măsură
în mare măsură
suficient
în mică măsură
deloc

Număr aprecieri
73
29
1
3
2
108

Procent din numărul
toral de răspunsuri
76.04%
30.21%
1.04%
3.13%
2.08%

Scorul mediu pentru acest aspect este de 4,44 (88,89% din scorul maxim).
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În ce măsură derularea unui proiect Erasmus+, domeniul VET, aprobat în anul 2014, a
corespuns nevoilor instituției beneficiare a proiectului?
Frecvența aprecierilor și scorul mediu sunt:
Nivel de apreciere
în foarte mare
măsură
în mare măsură
suficient
în mică măsură
deloc
Nu știu

Număr aprecieri

Procent din numărul
toral de răspunsuri

89
17
1
0
0
1

92.71%
17.71%
1.04%
0.00%
0.00%
1.04%

108

Scor mediu: 4,73
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Referitor la sprijinul financiar acordat în cadrul proiectelor de mobilitate, domeniul VET,
pentru persoane și pentru instituții, respondenții au făcut următoarele aprecieri:

Suficient

Nu știu/
Nu este
cazul

Scor
mediu

Procent
din
scorul
maxim

20

79

8

4.56

91.20%

19

83

4

4.56

91.15%

Insuficient

Relativ
suficient

In cazul mobilitatii/mobilitatilor
de care ati beneficiat

1

In cazul organizatiei beneficiare

2
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Comentariile respondenților sunt următoarele:
•

Suma alocata pentru transportul international este insuficienta.

•

Suma alocata transportului a fost un pic mai mica

•

In cazul participarii la short-term course, situatia financiara a fost cam "stransa"' . Daca nu
organizam un complex, curs + intalnire consortiu, ca sa utilizam sume din ambele categorii de
fonduri aprobate, nu ar fi ajuns banii aprobati numai pentru curs.

•

Nu a fost asigurata subzistenta pentru zilele de deplasare, nu au fost alocati bani special pentru
pregatirea participantilor.

În cazul proiectelor de mobilitate, domeniul Educația adulților, respondenții au făcut
următoarele aprecieri:
Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informarea şi
consultanţa în toate etapele proiectului de mobilitate Erasmus+, domeniul Educația
adulților, aprobat în anul 2014?

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

Frecvența aprecierilor privind informarea și
consultanța pentru implementarea proiectului
nu pot
foarte
nici bună,
foarte
bună
aprecia/nu
bună
nici slabă
slabă
se aplică
14
5
1
0
3
13
7
0
0
3
13
5
2
0
3
13
6
1
0
3
15
5
0
0
3
68
28
4
0
15
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Scorul mediu privind nivelul de satisfacție al respondenților beneficiari de proiecte de
mobilitate domeniul Educația adulților, aprobate în anul 2014, referitor la colaborarea cu
experții ANPCDEFP care au acordat informare și consultanță pe toată durata implementării
proiectului/proiectelor, este:
Scor mediu în
anul 2015
Deschidere

4.56

Amabilitate

4.56

Explicatii clare

4.44

Explicatii corecte

4.50

Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

4.69
4.55
91.00%
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Comentariul făcut este:
•

Comparativ cu experienta pe care am avut-o pe domeniul tineretului in ceea
ce priveste comunicarea cu responsabilii de proiect, la domeniul educatia
adultilor dialogul dintre noi si personalul Agentiei este unul care ne-ar fi
placut sa fie mai prietenos si care sa inhibe mai putin, deorece:


dau dovada de superioritate- o astfel de atitudine o simtim in
momentul in care comunicam fie telefonic, fie prin e-mail.



rabdarea le este moderata - este primul proiect depus pe educatia
adultilor pentru organizatia noastra, asa incat totul a fost o necunoscuta
in ceea ce priveste demersurile, din partea noastra a existat deschidere si
intentia de a avea un dialog benefic in care in prim plan sa fie
beneficiarii mobilitatilor, doamnele insa sunt foarte preocupate de
numere si tabele, iar atitudinea de care au dat dovada ne pune mari
semne de intrebare daca mai dorim sa fim beneficiari de astfel de
proiecte.



fiind un program nou (Erasmus +) multe dintre componente nu se
stiau, nu erau inca stabilite la nivel european/national, insa
doamnele nu erau transparente in legatura cu acest aspect.

Pe de alta parte, intelegem nevoia Agentiei de a da dovada de eficienta si
apreciem ajutorul si suportul oferit, fara de care coordonarea proiectului ar
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fi fost mult mai ingreunata, insa, consideram ca atitudinea ar putea fi una
mai incurajatoare si intelegatoare (a nu se intelege depasirea termenelor
limite sau alte chestiuni care nu intra in discutie).
La întrebarea: ”Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în
contact în timpul misiunilor de control/audit al proiectului de mobilitate Erasmus+,
domeniul Educația adulților, aprobat în anul 2014?”, frecvența aprecierilor și scorul
mediu sunt:
Frecvența aprecierilor privind misiunile de control/audit

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

foarte
bună
69
65
64
65
64
327

bună
10
13
15
13
15
66

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)
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nici bună,
nici slabă
2
3
0
2
0
7

foarte
slabă
0
0
2
1
2
5

Scor mediu în
anul 2015
4.75
4.67
4.58
4.67
4.75
4.68
93.67%

nu pot aprecia/nu
se aplică
27
27
27
27
27
135

Aprecierile nu au fost însoțite de comentarii.
Conform informațiilor prezentate în formular, cei 23 respondenți participanți la proiecte de
mobilitate în domeniul Educația adulților, au efectuat în total 30 mobilități.
Mobilitatea/mobilitățile la care ați participat în cadrul proiectului acțiunea KA1,
Erasmus+, domeniul Educației adulților, aprobat în anul 2014, a/au constat în:
Tip de mobilitate
Ati fost persoana insotitoare
Formarea personalului-Job shadowing
Formarea personalului- Participare la cursuri
Monitorizare
Alt tip de mobilitate

Număr de mobilități
2
2
16
2
1
23

În ce măsură participarea la proiectul de mobilitate Erasmus+, domeniul Educația adulților
aprobat în anul 2014, a corespuns nevoilor dumneavoastră de formare profesională?
La această întrebare răspunsurile au fost:
Nivel de apreciere
în foarte mare măsură
în mare măsură
suficient
în mică măsură
deloc

Număr aprecieri
15
6
2
0
0
23

Scorul mediu obținut este: 4,46, adică 89,13% din scorul maxim (5).
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Prin scorul mediu acordat, respondenții apreciază că efectele proiectului/proiectelor de
mobilitate în domeniul Educația adulților au avut efecte mai ridicate asupra dezvoltării
personale a participanţilor la mobilităţi şi asupra instituţiilor beneficiare ale proiectelor.
În ce măsură participarea la proiectul de mobilitate Erasmus+, domeniul Educația
adulților, aprobat în anul 2014, a corespuns nevoilor dumneavoastră de dezvoltare
personala?
Nivel de apreciere

Număr aprecieri

în foarte mare
măsură
în mare măsură
suficient
în mică măsură
deloc

16
5
2
0
0
23

Scorul mediu pentru acest aspect analizat este de 4,51 (90,22% din scorul maxim).

80

În ce măsură derularea unui proiect Erasmus+, domeniul Educația adulților, aprobat în
anul 2014, a corespuns nevoilor instituției beneficiare a proiectului?,
Frecvența aprecierilor și scorul mediu sunt:
Nivel de apreciere

Număr aprecieri

în foarte mare
măsură
în mare măsură
suficient
în mică măsură
deloc
Nu știu

18
5
0
0
0
0
23
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Referitor la sprijinul financiar acordat în cadrul proiectelor de mobilitate, domeniul
Educația adulților, pentru persoane și pentru instituții, respondenții au făcut următoarele
aprecieri:
Suficient

Nu știu/
Nu este
cazul

Scor
mediu

Procent
din
scorul
maxim

5

11

2

3.57

71.43%

6

11

3

3.80

76.00%

Insuficient

Relativ
suficient

In cazul mobilitatii/mobilitatilor
de care ati beneficiat

5

In cazul organizatiei beneficiare

3

Un singur respondent a făcut următorul comentariu:
•

Banii alocati pentru diurna nu au fost suficienti.

În cazul proiectelor de mobilitate, domeniul Tineret, respondenții au făcut următoarele
aprecieri:
Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informarea şi
consultanţa în toate etapele proiectului de mobilitate Erasmus+, domeniul Tineret,
aprobat în anul 2014?
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Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

Frecvența aprecierilor privind informarea și
consultanța pentru implementarea proiectului
nu pot
foarte
nici bună,
foarte
bună
aprecia/nu
bună
nici slabă
slabă
se aplică
56
17
6
2
2
53
19
7
2
2
54
17
9
1
2
55
19
3
4
2
58
17
3
2
3
276
89
28
11
11

Scorul mediu privind nivelul de satisfacție al respondenților beneficiari de proiecte de
mobilitate domeniul Tineret, aprobate în anul 2014, referitor la colaborarea cu experții
ANPCDEFP care au acordat informare și consultanță pe toată durata implementării
proiectului/proiectelor, este:

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)
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Scor mediu în
anul 2015
4.46
4.40
4.41
4.43
4.55
4.45
88.99%

Comentariile făcute sunt:
•

A fost o colaborare extraordinar de buna - cu XXXX

•

Informatii inexacte, decizii discretionare fara trimitere la documente scrise,
raspunsuri diferite de la ofiteri diferiti, intarzieri inexplicabile in comunicare
(email-uri fara raspuns pe durata intregului proiect, raspuns la intrabari prin email
dupa 4-5 zile sau chiar 1-2 saptamani). Informatii eronate primite prin email si
instructiuni contradictorii care apoi au fost corectate dupa ce deja am investit timp
in a raspunde unor solicitari ce nu erau corecte

•

Depinde de ofiterul responsabil. Unul din 3 este mai lent si mai putin atent la
eforturile pe care noi le depunem... Munca noastra in SEV e complexa si plina de
riscuri si intamplari extreme. Sa ne judece ofiterul de proiect este traumatizant si
frustrant. Cu ceilalti doi este mereu constructiv, util si ... placut sa comunicam in
orice fel de situatie.

•

Intalnirile de contractare sa vina cu informatii clare privind managementul financiar!

•

Este o problema cu coordonarea, nu este clar cine se ocupa de vechile si noile proiecte

•

Responsabilii noi de proiecte (proaspat angajati) sa fie mai bine pregatiti, formati
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pentru a cunoaste procedurile si ghidul.
• Un pic mai multa amabilitate n-ar strica. Altfel, unii dintre noi vom avea senzatia ca
suntem in tabere adverse si ca, uneori, discutam cu angajati la stat. In rest,
"experienta" mea acorda nota 10 pentru promptitudinea raspunsurilor si pentru
instiintarile/notele/comentariile/recomandarile trimise de reprezentantul AN cu care
am colaborat in mod special
• Mai buna colaborare cu departamentul de contabilitate
La întrebarea: ”Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în
contact în timpul misiunilor de control/audit al proiectului de mobilitate Erasmus+,
domeniul Tineret, aprobat în anul 2014?”, frecvența aprecierilor și scorul mediu sunt:
Frecvența aprecierilor privind misiunile de control/audit

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

foarte
bună
49
46
48
49
49
241
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bună
15
18
15
15
14
77

nici bună,
nici slabă
3
4
5
2
3
17

foarte
slabă
2
1
1
3
2
9

nu pot aprecia/nu
se aplică
14
14
14
14
15
71

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

Scor mediu în
anul 2015
4.51
4.47
4.49
4.49
4.52
4.50
89.97%

Aprecierile nu au fost însoțite de comentarii.
Conform informațiilor prezentate în formular, cei 83 respondenți participanți la proiecte de
mobilitate în domeniul Tineret, au efectuat în total 139 mobilități. Mobilitatea/mobilitățile
la care ați participat în cadrul proiectului acțiunea KA1, Erasmus+, domeniul Tineret,
aprobat în anul 2014, a/au constat în:
Tip de mobilitate

Număr de mobilități
8

Tanar participant la schimburi de tineri
Leader de grup -participant la schimburi de tineri

21
32

Lucrator de tineret

7

Voluntar -SEV

22

Coordonator de proiect
Alt tip de mobilitate Va rugam sa precizati tipul de mobilitate

8
98
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În ce măsură participarea la proiectul de mobilitate Erasmus+, domeniul Tineret aprobat în
anul 2014, a corespuns nevoilor dumneavoastră de formare profesională?
La această întrebare răspunsurile au fost:
Nivel de apreciere
în foarte mare măsură
în mare măsură
suficient
în mică măsură
deloc

Număr aprecieri

Procent din numărul toral de
răspunsuri

43

44.79%

26

27.08%

10

10.42%

3

3.13%

1

1.04%
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Scorul mediu obținut este: 4,11, adică 82,23% din scorul maxim (5).
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În ce măsură participarea la proiectul de mobilitate Erasmus+, domeniul Tineretului,
aprobat în anul 2014, a corespuns nevoilor dumneavoastră de dezvoltare personala?
Nivel de apreciere

Număr aprecieri

în foarte mare măsură
în mare măsură
suficient
în mică măsură
deloc

38
34
8
2
1
83

Procent din numărul
toral de răspunsuri
39.58%
35.42%
8.33%
2.08%
1.04%

Scorul mediu pentru acest aspect analizat este de 4,10 (81,93% din scorul maxim).

88

În ce măsură derularea unui proiect Erasmus+, domeniul Tineretului, aprobat în anul
2014, a corespuns nevoilor instituției beneficiare a proiectului?,
Frecvența aprecierilor și scorul mediu sunt:
Nivel de apreciere

Număr aprecieri

Procent din numărul
toral de răspunsuri

54
20
7
1
0
1
83

56.25%
20.83%
7.29%
1.04%
0.00%
1.04%
Scor mediu: 4,38

în foarte mare măsură
în mare măsură
suficient
în mică măsură
deloc
Nu știu
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Referitor la sprijinul financiar acordat în cadrul proiectelor de mobilitate, domeniul Tineret,
pentru persoane și pentru instituții, respondenții au făcut următoarele aprecieri:
Suficient

Nu știu/
Nu este
cazul

Scor
mediu

Procent
din
scorul
maxim

23

45

8

4.01

80.27%

28

44

5

3.97

79.49%

Insuficient

Relativ
suficient

In cazul mobilitatii/mobilitatilor
de care ati beneficiat

7

In cazul organizatiei beneficiare

6

S-au făcut următoarele comentarii:
•

In cazul cheltuielilor de calatorie, metoda de calcul conform calculatorului de distante
poate crea neajunsuri: sunt destinatii unde nu se pot gasi bilete de avion in bugetul
acordat sub nicio forma, ceea ce reduce sansele de participare pentru tinerii saraci.
ONG-ul cu care lucrez nu are fonduri pentru a sprijini aceasta categorie de tineri cu
sume care sa acopere diferentele de pret, iar sponsorii nu se gasesc asa usor. De
aceeasi problema se lovesc si partenerii nostri straini. De exemplu este foarte scump
pentru un participant din Finlanda sau Lituania sa ajunga la un proiect derulat in
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Romania cu cheltuieli de transport de 170 euro. Alternativa este sa calatoreasca foarte
mult timp, schimband chiar si 3 avioane, sau sa foloseasca autobuze...
•

Avand un proiect in evaluare amanuntita - financiar, primim aproape saptamanal alte
solicitari!

•

Sunt bani putini pentru care se cer foarte multe activitati si cand se realizeaza
activitatile sau se depaseste numarul acestora se solicita taierea banilor, suntem tratati
ca fiind deja vinovati desi am realizat foarte corect toate activitile, chiar mai multe,
informatiile sunt contradictorii, cei care ne consilieaza cand vin sa vada proiectele stiu
vechile programe sau pierd timpul cu verificarea unor apartamente sau sedii sociale in
loc sa vada ce activitati desfasuram. este lipsa de profesionalism si de empatie. Am
sugera, daca se poate ca membrii echipei de implementare a proiectului să poată fi
remunerați. Este o muncă foarte grea, de durata si care ar merita sa fie recompensata
financiar

•

Unitatea noastra a fost partener in proiect, iar decontarea cheltuielilor s-a facut de
catre organizatia beneficara din Turcia, in cuantum de 170 euro (pentru transport - o
suma care nu a putut acoperi toate costurile, tinand cont de necesitatea deplasarii
la/de la aeroport, zborul cu avionul si deplasarea cu autocarul, pe distanta
Gumuşhacikoy-Istanbul si retur, de cca. 650 km), cazarea si masa fiind asigurate de
catre partenerul turc.

•

Alocarile bugetare sunt foarte clare din momentul conceperii proiectului, deci am facut
planificarea cheltuielilor in functie de sumele permise si de resursele organizatiei. Ar fi
minunat sa fie mai multi bani, s-ar putea realiza mai multe lucruri, dar atata timp cat
stim care este bugetul, este perfect normal sa ne incadram in acest buget.
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III.3 Respondenți beneficiari de proiecte de parteneriat Erasmus+ (KA2)
Cei 223 respondenți, care au dat răspunsuri valide și care sunt bneficiari de proiecte de
parteneriat Erasmus+, finanțate în anul 2014, fac parte 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

Scoala
gimnaziala

Colegiu/ Liceu
vocational/
Universitate
tehnologic

44

53

16

19.73%

23.77%

7.17%

ONG

Gradinita

ISJ/
ISMB

Institutie
publica

Societate
privata

Alt tip de
institutie

Institut de
cercetare

Fundație

Asociație

CJRAE

Școală
specială

Școală
Postliceală

40

22

10

8

4

5

5

1

2

6

3

2

2

17.94%

9.87%

4.48%

3.59%

1.79%

2.24%

2.24%

0.45%

0.90%

2.69%

1.35%

0.90%

0.90%
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și făceau parte din următoarele categorii profesionale:
În perioada în care aţi beneficiat de serviciile oferite de ANPCDEFP pentru proiectul de parteneriat Erasmus+, făceaţi parte din următoarea categorie

formatori

lucratori
de
tineret

voluntari

allte
persoane
aflate pe
piata
muncii

9

14

6

1

20

4.04%

6.28%

2.69%

0.45%

8.97%

elevi

membrii
asociație

cadre
didactice

directori
de
şcoală

inspectori
şcolari

5

7

129

24

2.24%

3.14%

57.85%

10.76%
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Cercetători

Personal
administrativ

Personal
didactic
auxiliar

Director
de
programe

3

2

1

1

1

1.35%

0.90%

0.45%

0.45%

0.45%

Referenți

Cei mai mulți dintre cei 223 de respondenți sunt beneficiari de proiecte de mobilitate în
Educației școlare:
In cadrul Actiunii cheie 2, Proiecte de parteneriat, ati candidat si v-au fost aprobate proiecte in domeniul:
Educatie Scolara
Educatie Universitara
VET
Educatia Adultilor
Tineret
Cross Sectoriale
6
143
23
24
12
15

64.13%

10.31%

10.76%
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5.38%

6.73%

2.69%

Colaborarea cu personalul Agenției care a oferit informare și consultanță pe toată durata
implementării proiectului a fost apreciată de către cei 223 respondenți după cum urmează:

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la email,
scrisori, telefon)

foarte bună

bună

nici
bună,
nici
slabă

176
178
159
169

31
30
41
34

5
4
12
6

0
0
0
1

11
11
11
13

175

28

9

0

11

857

164

36

1

57

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Scor mediu
4.76
4.78
4.62
4.71
4.73
4.72
94.35%
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foarte
slabă

nu pot
aprecia/nu
se aplică

Se observă că nivelul cel mai ridicat de apreciere se referă la amabilitatea cu care comunică
și oferă consultanță reprezentanții ANPCDEFP, iar aprecierea de nivelul cel mai scăzut
corespunde clarității explicațiilor.
Frecvența aprecierilor făcute de către respondenții beneficiati de proiecte de parteneriat
strategic Erasmus+ aprobate în anul 2014, referitor la colaborarea cu reprezentanții
ANPCDEFP aflați în misiune de control/audit, și scorurile acordate ca apreciere a
colaborării sunt prezentate în tabelele și în diagramele următoare:

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)
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foarte
bună
101
99
97
100
97
494

bună

nici
bună,
nici
slabă

foarte
slabă

nu pot
aprecia/nu
se aplică

18
20
22
19
21
100

1
1
2
2
2
8

1
1
0
0
1
3

102
102
102
102
102
510

Referitor la acest tip de colaborare, nivelul cel mai înalt de apreciere corespunde deschiderii
de care dau dovadă și explicațiilor corecte date de către experții ANPCDEFP.
Scor mediu
Deschidere

4.76

Amabilitate

4.74

Explicatii clare

4.73

Explicatii corecte

4.76

Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

4.71
4.74
94.83%
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Aprecierile privind modul în care s-a colaborat cu ANPCDEFP în vederea implementării
proiectelor parteneriat strategic aprobate în anul 2014 şi în misiunile de control/audit, diferă
de la un domeniu la altul după cum urmează:
Nivel de apreciere
Informare şi consultanţă în
Colaborare pe durata misiunilor
implementare
de control/audit
Educaţie şcolară

4,72

4.72

Învăţământ superior

4,73

4.78

VET

4,64

4.77

Educaţia adulţilor

4,85

5

Tineret

4,64

4.11

Cross

5

5

Referitor la importanța proiectelor pentru dezvoltarea profesională și personală a
respondenților și pentru nevoile instituțiilor/organizațiilor beneficiare, respondenții
apreciază că cele mai mari efecte pozitive le au proiectele din domeniul Educației școlare ți
Cross (cu domeniul cel mai impactat Educația școlară) și efectele cele mai reduse le au
proiectele din domeniul Tineret.
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Domeniul proiectelor de parteneriat
strategic
Educație școlară
Învățământ superior
VET
Educația adulților
Tineret
Cross (domeniul cel mai impactat SE)

Scor mediu privind importanța pentru:
Dezvoltarea
Dezvoltarea
Nevoile
profesională a
personală a
instituției/organizației
respondenților
respondenților
beneficiare
4.67
4.72
4.76
4.62
4.57
4.73
4.69
4.58
4.64
4.48
4.58
4.48
4
4.17
4.25
4.79
4.79
4.79

În cazul proiectelor de parteneriat strategic, domeniul Educație școlară, respondenții
au făcut următoarele aprecieri:
Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informarea şi
consultanţa în toate etapele proiectului de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul
Educație școlară, aprobat în anul 2014?

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

Frecvența aprecierilor privind informarea și consultanța pentru
implementarea proiectului
foarte
nici bună,
foarte
nu pot aprecia/nu
bună
bună
nici slabă
slabă
se aplică
114
21
3
0
5
116
20
2
0
5
102
28
8
0
5
110
21
4
1
7
116
17
5
0
5
558
107
22
1
27
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Scorul mediu privind nivelul de satisfacție al respondenților beneficiari de proiecte de
parteneriat strategic, domeniul Educație școlară, aprobate în anul 2014, referitor la
colaborarea cu experții ANPCDEFP care au acordat informare și consultanță pe toată
durata implementării proiectului/proiectelor, este:
Scor mediu în anul 2015
Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

4.76
4.78
4.60
4.71
4.76
4.72
94.40%

Comentariile făcute de către respondenți sunt următoarele:
•

As dori ca Agentia sa realizeze mai multe cursuri de formare.

•

Informatiile pe care le-am primit la inceputul implementarii proiectului in cadrul intalnirii cu
reprezentantii AN sunt diferite de cele primite in octombrie 2015, ceea ce este incorect,
neprofesionist si in masura sa creeze mari probleme in implementarea proiectelor noastre.
Lipsa de coerenta, lipsa instructiunilor pentru implemeentarea proiectelor ne-au determinat sa
regretam, in mare masura, ca suntem beneficiari ai proiectelor Erasmus+, in 2014 si 2015.

•

Va multumesc pentru colaborare.

•

Raspunsul la solicitarile noastre de consultanta adresate agentiei, veneau sub forma

100

citatelor din paragrafele contractelor noastre de parteneriat; asteptarile noastre erau
ca raspunsurile sa reprezinte interpretarea agentiei cu privire la acele paragrafe pe
care noi le studiasem deja dar nu ne era clar cum pot fi transpuse practic/ce indicatori
ar alege agentia pentru a masura/aprecia respectiva situatie, astfel incat sa ii
consideram si noi de la bun inceput pe aceia si nu pe altii, caci multe paragrafe din
continutul contractelor de finantare lasa loc de interpretari.
•

Aș fi dorit să fi primit de la început sprijin, deoarece în candidatura aprobată s-a
strecurat o greșeală și am cerut sprijinul Agenției. Am primit, mai târziu, unele
îndrumări, dar acestea au venit târziu.

•

Comunicarea si colaborarea cu personalul ANPCDEFP sunt mereu o placere, avand in
vedere raspunsurile prompte si clare primite, atat prin email, cat si telefonic sau fata in fata.

La întrebarea: ”Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în contact
în timpul misiunilor de control/audit al proiectului de parteneriat Erasmus+, domeniul
Educație școlară, aprobat în anul 2014?”, frecvența aprecierilor și scorul mediu sunt:
Frecvența aprecierilor privind misiunile de control/audit

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

foarte
bună
61
62
60
62
60
305
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bună
14
13
15
13
14
69

nici bună,
nici slabă
0
0
1
1
1
3

foarte
slabă
1
1
0
0
1
3

nu pot aprecia/nu
se aplică
67
67
67
67
67
335

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

Scor mediu în
anul 2015
4.72
4.74
4.72
4.75
4.69
4.72
94.47%

Comentariile făcute de către 5 respondenți se refereau doar la faptul că nu au fost efectuate
până în prezent vizite de audit pentru proiectele în cauză.
Conform informațiilor prezentate în formular, cei 143 respondenți participanți la proiecte
de parteneriat strategic în domeniul Educație școlară, apreciază importanța proiectelor
pentru dezvoltarea lor profesională și personală și importanța proiectelor pentru nevoile
instituțiilor beneficiare, în felul următor:
În ce măsură participarea la proiectul de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educație
școlară aprobat în anul 2014, a corespuns nevoilor dumneavoastră de formare profesională?
La această întrebare răspunsurile au fost:
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Nivel de apreciere
în foarte mare măsură
în mare măsură
suficient
în mică măsură
deloc

Număr aprecieri

Procent din numărul toral de
răspunsuri

110

76.92%

30

20.98%

2

1.40%

0

0.00%

1

0.70%

143

Scorul mediu obținut este: 4,67, adică 93,36% din scorul maxim (5).
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În ce măsură participarea la proiectul de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul
Educație școlară, aprobat în anul 2014, a corespuns nevoilor dumneavoastră de
dezvoltare personala?
Nivel de apreciere
în foarte mare măsură
în mare măsură
suficient
în mică măsură
deloc

Număr aprecieri
119
18
5
0
1
143

Procent din numărul
toral de răspunsuri
83.22%
12.59%
3.50%
0.00%
0.70%

Scorul mediu pentru acest aspect analizat este de 4,72 (94,41% din scorul maxim).
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În ce măsură derularea unui proiect de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul
Educație școlară, aprobat în anul 2014, a corespuns nevoilor instituției beneficiare a
proiectului?
Frecvența aprecierilor și scorul mediu sunt:
Nivel de apreciere

Număr aprecieri

Procent din numărul
toral de răspunsuri

120
20
2
0
0
1
143

83.92%
13.99%
1.40%
0.00%
0.00%
0.70%
Scor mediu: 4,76

în foarte mare măsură
în mare măsură
suficient
în mică măsură
deloc
Nu știu
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Referitor la sprijinul financiar acordat în cadrul proiectelor de parteneriat strategic,
domeniul Educația școlară, pentru instituțiile beneficiare, respondenții au făcut următoarele
aprecieri:

In cazul organizatiei beneficiare

Insuficient

Relativ
suficient

10

56

Suficient

Nu știu/
Nu este
cazul

Scor
mediu

Procent
din
scorul
maxim

73

4

3.91

78.13%

Referitor la nivelul de finanțare s-au făcut următoarele comentarii:
•

Se aplica grant unic pentru toate mobilitatile iar costurile de subzistenta si de transport difera
de la o tara la alta, astfel sprijinul financiar oferit pentru mobilitati cateodata e suficient iar
cateodata e insuficient.

•

Au fost reduse mobilitatile, deci sunt afectate activitatile de proiect

•

Proiectul prevede doar un cadru didactic pentru 12 elevi la o mobilitate, ceea ce a pus
probleme financiare si de organizare, toate celelalte scoli din alte tari participand cu 3 sau 2
cadre didactice la acelasi numar de elevi.

•

Banii destinati mobilitatilor sunt insuficienti deoarece cheltuielile aferente deplasarilor si
sejurului in tari ca Finlanda, Cipru, chiar si Slovenia sunt mult mai mari decat cele preconizate.
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•

Fiind primul an de implementare, a fost destul de dificil să scriem o aplicație perfectă și proiectul a
fost aprobat fără cheltuieli de subzistență pentru două activități de învățare, ceea ce a fost o
adevărată provocare. De asemenea, înainte de lansarea programului Erasmus+, s-a anunțat că
grantul aprobat va fi primit 100%, dar la semnatrea contractului, s-au primit doar 80 %. Totodată,
sumele forfetare nu sunt deajuns, de cele mai multe ori, deoarece calculatorul de distanțe nu ia în
considerare deplasarea către aeroport, iar costurile sunt, de cele mai multe ori, foarte mari.

În cazul proiectelor de parteneriat strategic, domeniul Învățământ superior,
respondenții au făcut următoarele aprecieri:
Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informarea şi
consultanţa în toate etapele proiectului de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul
Învățământ superior, aprobat în anul 2014?

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

Frecvența aprecierilor privind informarea și
consultanța pentru implementarea proiectului
nu pot
foarte
nici bună,
foarte
bună
aprecia/nu
bună
nici slabă
slabă
se aplică
19
4
0
0
0
20
3
0
0
0
17
4
2
0
0
18
5
0
0
0
19
3
1
0
0
93
19
3
0
0
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Scorul mediu privind nivelul de satisfacție al respondenților beneficiari de proiecte de
parteneriat strategic, domeniul Învățământ superior, aprobate în anul 2014, referitor la
colaborarea cu experții ANPCDEFP care au acordat informare și consultanță pe toată
durata implementării proiectului/proiectelor, este:

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

Scor mediu în
anul 2015
4.78
4.84
4.57
4.73
4.73
4.73
94.57%

Se poate observa că nivelul cel mai înalt de apreciere este cel referitor la amabilitatea
experților AMPCDEFP și cel mai scăzut se referă la claritatea explicațiilor.
Nu au fost făcute comentarii la această întrebare.
La întrebarea: ”Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în
contact în timpul misiunilor de control/audit al proiectului de parteneriat Erasmus+,
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domeniul Învățământ superior, aprobat în anul 2014?”, frecvența aprecierilor și scorul
mediu sunt:
Frecvența aprecierilor privind misiunile de control/audit

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

foarte
bună
14
13
12
13
14
305

bună
2
3
4
3
2
69

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)
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nici bună,
nici slabă
0
0
0
0
0
3

foarte
slabă
0
0
0
0
0
3

Scor mediu în
anul 2015
4.84
4.77
4.69
4.77
4.84
4.78
95.63%

nu pot aprecia/nu
se aplică
7
7
7
7
7
335

La această întrebare nu au fost făcute comentarii.
Importanța proiectelor de parteneriat în domeniul Învățământului superior, pentru dezvoltarea
profesională și personală a celor 23 respondenți a fost apreciată la un nivel mai scăzut decât
cea pentru nevoile instituțiilor beneficiare.
În ce măsură participarea la proiectul de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul
Învățământ superior, aprobat în anul 2014, a corespuns nevoilor dumneavoastră de formare
profesională?
La această întrebare răspunsurile au fost:
Nivel de apreciere

Număr aprecieri

în foarte mare măsură

18

în mare măsură

3

suficient

2

în mică măsură

0

deloc

0
23

Scorul mediu obținut este: 4,62, adică 92,39% din scorul maxim (5).

110

În ce măsură participarea la proiectul de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul
Învățământ superior, aprobat în anul 2014, a corespuns nevoilor dumneavoastră de
dezvoltare personala?
Nivel de apreciere

Număr aprecieri

în foarte mare măsură
în mare măsură
suficient
în mică măsură
deloc

16
6
1
0
0
23

Scorul mediu pentru acest aspect analizat este de 4,57 (91,30% din scorul maxim).
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În ce măsură derularea unui proiect de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul
Învățământ superior, aprobat în anul 2014, a corespuns nevoilor instituției beneficiare a
proiectului?,
Frecvența aprecierilor și scorul mediu sunt:
Nivel de apreciere

Număr aprecieri

în foarte mare măsură
în mare măsură
suficient
în mică măsură
deloc
Nu știu

19
3
1
0
0
0
23
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Scorul mediu este: 4,73 (94,57%
Referitor la sprijinul financiar acordat în cadrul proiectelor de parteneriat strategic,
domeniul Învățământ superior, pentru instituțiile beneficiare, respondenții au făcut
următoarele aprecieri:

In cazul organizatiei beneficiare

Insuficient

Relativ
suficient

Suficient

Nu știu/
Nu este cazul

Scor
mediu

Procent din
scorul maxim

3

7

13

0

3.87

77.39%

Comentariile făcute la această întrebare sunt:
•

Sunt plangeri la nivelul intregului consortiu referitoare la reducerea duratei de
implementare a proiectului cu un an.
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•

As dori sa va prezint un caz particular de sub-finantare, care sper ca poate fi
imbunatatit: relativ la întâlnirile transnstionale sau mobilitatile ISP, calculul
sumelor pentru transportul cu avionul se face automat, conform "calculatorului" de
distante. Numai ca se iau in calcul distantele directe, si nu distantele efective de
calatorie. Deoarece nu exista întotdeauna avioane directe din punctul A in punctul
B, distanta efectiva depaseste distanta directa din calculator, asadar se aloca bani
mai putini decat este nevoie in realitate. Exemplu concret: distanta directa Gdynia
(PL) - Istanbul (TR) este sub 2.000 km, pe când distanta efectiva (via Munchen)
depaseste pragul de 2.000 km.

În cazul proiectelor de parteneriat strategic, domeniul VET, respondenții au făcut
următoarele aprecieri:
Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informarea şi
consultanţa în toate etapele proiectului de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul
VET , aprobat în anul 2014?

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

Frecvența aprecierilor privind informarea și consultanța pentru
implementarea proiectului
foarte
nici bună,
foarte
nu pot aprecia/nu
bună
bună
nici slabă
slabă
se aplică
19
3
1
0
1
18
4
1
0
1
18
4
1
0
1
18
4
1
0
1
15
6
2
0
1
88
21
6
0
5
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Scorul mediu privind nivelul de satisfacție al respondenților beneficiari de proiecte de
parteneriat strategic, domeniul VET, aprobate în anul 2014, referitor la colaborarea cu
experții ANPCDEFP care au acordat informare și consultanță pe toată durata implementării
proiectului/proiectelor, este:

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

Scor mediu în
anul 2015
4.73
4.67
4.67
4.67
4.46
4.64
92.83%

Se poate observa că nivelul cel mai înalt de apreciere este cel referitor la deschiderea
experților AMPCDEFP și cel mai scăzut se referă la promptitudine în răspuns.
Comentarii la această întrebare sunt:
•

Raspunsul la intrebarile formulate (cel putin cele in scris) uneori vin cu
promptitudine alteori se lasa destul de mult timp asteptate.

•

Nu am primit sprijin din partea agentiei. Nu am primit nici o informatie cu privire
la modul de derulare al proiectului.
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La întrebarea: ”Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în
contact în timpul misiunilor de control/audit al proiectului de parteneriat Erasmus+,
domeniul VET, aprobat în anul 2014?”, frecvența aprecierilor și scorul mediu sunt:
Frecvența aprecierilor privind misiunile de control/audit

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

foarte
bună
10
9
9
9
8
305

bună
1
2
2
2
3
69

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)
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nici bună,
nici slabă
0
0
0
0
0
3

foarte
slabă
0
0
0
0
0
3

Scor mediu în
anul 2015
4.89
4.77
4.77
4.77
4.66
4.77
95.45%

nu pot aprecia/nu
se aplică
13
13
13
13
13
335

La această întrebare nu au fost făcute comentarii.
Cei 24 respondenți apreciază importanța proiectelor de parteneriat în domeniul VET, pentru
dezvoltarea profesională și personală pentru nevoile instituțiilor beneficiare conform tabelelor
și diagramelor următoare.
În ce măsură participarea la proiectul de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul VET,
aprobat în anul 2014, a corespuns nevoilor dumneavoastră de formare profesională?
La această întrebare răspunsurile au fost:
Nivel de apreciere

Număr aprecieri

în foarte mare măsură

18

în mare măsură

6

suficient

0

în mică măsură

0

deloc

0
24

Scorul mediu obținut este: 4,69, adică 93,75% din scorul maxim (5).
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În ce măsură participarea la proiectul de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul VET,
aprobat în anul 2014, a corespuns nevoilor dumneavoastră de dezvoltare personala?
Nivel de apreciere

Număr aprecieri

în foarte mare măsură
în mare măsură
suficient
în mică măsură
deloc

17
6
1
0
0
24

Scorul mediu pentru acest aspect analizat este de 4,58 (91,67% din scorul maxim).
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În ce măsură derularea unui proiect de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul VET,
aprobat în anul 2014, a corespuns nevoilor instituției beneficiare a proiectului?,
Frecvența aprecierilor și scorul mediu sunt:
Nivel de apreciere
în foarte mare măsură
în mare măsură
suficient
în mică măsură
deloc
Nu știu

Număr aprecieri
17
7
0
0
0
0
24

Scorul mediu este: 4,64 (92,71%)
Referitor la sprijinul financiar acordat în cadrul proiectelor de parteneriat strategic,
domeniul VET, pentru instituțiile beneficiare, respondenții au făcut următoarele aprecieri:

In cazul organizatiei beneficiare

Insuficient

Relativ
suficient

1

7
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Suficient

Nu știu/
Nu este
cazul

Scor
mediu

Procent
din
scorul
maxim

15

1

4,22

84,35%

Comentariile făcute la această întrebare sunt:
•

Au fost aprobate 57% din fondurile solicitate prin propunerea de proiect. Din cauza
reducerii bugetului si a perioadei de implementare.

•

Mentinerea planului integral al proiectului (obiective, activitati, rezultate), cu
aprobarea unui anumit procent din bugetul solicitat, mi se pare incorect.

•

Am comentat. Intrebarile sunt redundante sau imi scapa mie ceva?

În cazul proiectelor de parteneriat strategic, domeniul Educației adulților, respondenții
au făcut următoarele aprecieri:
Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informarea şi
consultanţa în toate etapele proiectului de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul
Educația adulților , aprobat în anul 2014?

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

Frecvența aprecierilor privind informarea și consultanța pentru
implementarea proiectului
foarte
nici bună,
foarte
nu pot aprecia/nu
bună
bună
nici slabă
slabă
se aplică
11
1
0
0
0
11
1
0
0
0
9
3
0
0
0
10
2
0
0
0
12
0
0
0
0
53
7
0
0
0

120

Scorul mediu privind nivelul de satisfacție al respondenților beneficiari de proiecte de
parteneriat strategic, domeniul Educația adulților, aprobate în anul 2014, referitor la
colaborarea cu experții ANPCDEFP care au acordat informare și consultanță pe toată
durata implementării proiectului/proiectelor, este:
Scor mediu în anul 2015
Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)
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4.90
4.90
4.69
4.79
5.00
4.85
97.08%

Se poate observa că nivelul cel mai înalt de apreciere este cel referitor la promptitudinea în
răspuns (maximum posibil), a experților AMPCDEFP și cel mai scăzut se referă la
claritatea explicațiilor.
Aprecierile nu au fost însoțite de comentarii.
La întrebarea: ”Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în
contact în timpul misiunilor de control/audit al proiectului de parteneriat Erasmus+,
domeniul Educația adulților, aprobat în anul 2014?”, frecvența aprecierilor și scorul
mediu sunt:
Frecvența aprecierilor privind misiunile de control/audit

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

foarte
bună
8
8
8
8
8
40
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bună
0
0
0
0
0
0

nici bună,
nici slabă
0
0
0
0
0
0

foarte
slabă
0
0
0
0
0
0

nu pot aprecia/nu
se aplică
4
4
4
4
4
20

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

Scor mediu în
anul 2015
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
100.00%

Se observă că totți cei 8 respondenți care au beneficiat de vizite de control apreciază la scor
maxim prestația reprezentanților ANPCDEFP aflați în misiune de control.
La această întrebare nu au fost făcute comentarii.
Cei 12 respondenți apreciază importanța proiectelor de parteneriat în domeniul Educației
adulților pentru dezvoltarea profesională și personală și pentru nevoile instituțiilor beneficiare
conform tabelelor și diagramelor următoare.
În ce măsură participarea la proiectul de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educația
adulților, aprobat în anul 2014, a corespuns nevoilor dumneavoastră de formare profesională?
La această întrebare răspunsurile au fost:
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Nivel de apreciere
în foarte mare măsură
în mare măsură
suficient
în mică măsură
deloc

Număr aprecieri
7
5
0
0
0
12

Scorul mediu obținut este: 4,48, adică 89,58% din scorul maxim (5).

În ce măsură participarea la proiectul de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul
Educația adulților, aprobat în anul 2014, a corespuns nevoilor dumneavoastră de
dezvoltare personala?
Nivel de apreciere

Număr aprecieri

în foarte mare măsură
în mare măsură
suficient
în mică măsură
deloc

8
4
0
0
0
12

Scorul mediu pentru acest aspect analizat este de 4,58 (91,67% din scorul maxim).
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În ce măsură derularea unui proiect de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educația
adulților, aprobat în anul 2014, a corespuns nevoilor instituției beneficiare a proiectului?
Frecvența aprecierilor și scorul mediu sunt:
Nivel de apreciere
în foarte mare măsură
în mare măsură
suficient
în mică măsură
deloc
Nu știu

Număr aprecieri
7
5
0
0
0
0
12
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Scorul mediu este: 4,48 (89,58%)
Referitor la sprijinul financiar acordat în cadrul proiectelor de parteneriat strategic,
domeniul Educația adulților, pentru instituțiile beneficiare, respondenții au făcut
următoarele aprecieri:

In cazul organizatiei beneficiare

Insuficient

Relativ
suficient

0

5

Suficient

Nu știu/
Nu este
cazul

Scor
mediu

Procent
din
scorul
maxim

6

1

4,09

81,82%

La această întrebare s-a făcut un singur comentariu:
•

Bugetul avansat odata cu propunerea de proiect era acoperitor pentru desfasurarea
tuturor activitatilor in conditii optime; reducerea acestuia la jumatate face ca anumite
activitati, care au ramas fara buget, sa fie tratate superficial, sa aiba alocat un timp
mai scurt sau sa presupuna un efort financiar (de cofinantare) semnificativ. Ar fi ideal
ca propunerile bugetare sa fie acceptate asa cum au fost trecute in proiecte, intrucat
exista o concordanta si relatie directa intre acestea si activitatile propuse. Nu e corect
ca prin proiect sa se deruleze aceleasi activitati cu o alocare financiara la jumatate,
chiar nu se pot realiza in aceleasi conditii.
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În cazul proiectelor de parteneriat strategic, domeniul Tineret, respondenții au făcut
următoarele aprecieri:
Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informarea şi
consultanţa în toate etapele proiectului de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul
Tineret , aprobat în anul 2014?

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

Frecvența aprecierilor privind informarea și consultanța pentru
implementarea proiectului
foarte
nici bună,
foarte
nu pot aprecia/nu
bună
bună
nici slabă
slabă
se aplică
11
2
1
0
1
11
2
1
0
1
11
2
1
0
1
11
2
1
0
1
11
2
1
0
1
55
10
5
0
5

Scorul mediu privind nivelul de satisfacție al respondenților beneficiari de proiecte de
parteneriat strategic, domeniul Tineret, aprobate în anul 2014, referitor la colaborarea cu
experții ANPCDEFP care au acordat informare și consultanță pe toată durata implementării
proiectului/proiectelor, este:
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Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

Scor mediu în anul
2015
4.64
4.64
4.64
4.64
4.64
4.64
92.86%

Respondenții au apreciat la fel toate aspectele vizate. .
Aprecierile au fost însoțite de următoarele comentarii.
•

Comportament exemplar -XXXX

•

Colaborarea eficienta, promptitudine, claritatea raspunsurilor.

La întrebarea: ”Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în
contact în timpul misiunilor de control/audit al proiectului de parteneriat Erasmus+,
domeniul Tineret, aprobat în anul 2014?”, frecvența aprecierilor și scorul mediu sunt:
Frecvența aprecierilor privind misiunile de control/audit

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

foarte
bună
4
3
4
4
3
18
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bună
4
5
4
4
5
22

nici bună,
nici slabă
1
1
1
1
1
5

foarte
slabă
0
0
0
0
0
0

nu pot aprecia/nu
se aplică
6
6
6
6
6
30

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)
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Scor mediu în anul 2015
4.17
4.03
4.17
4.17
4.03
4.11
82.22%

Cei 9 respondenți care au beneficiat de vizite de control apreciază experții ANPCDEFP
aflați în misiune de control/audit cu scor mic pentru amabilitate și promptitudine și cu scor
puțin mai mare pentru celelalte aspecte vizate în chestionar.
Singurul comentariu existent este în contradicție cu aprecierile făcute.
•

Coordonare eficienta, profesionalism, respectarea standardelor de calitate.

Cei 15 respondenți apreciază importanța proiectelor de parteneriat în domeniul Tineret,
pentru dezvoltarea profesională și personală pentru nevoile instituțiilor beneficiare conform
tabelelor și diagramelor următoare.
În ce măsură participarea la proiectul de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Tineret,
aprobat în anul 2014, a corespuns nevoilor dumneavoastră de formare profesională?
La această întrebare răspunsurile au fost:
Nivel de apreciere
în foarte mare măsură
în mare măsură
suficient
în mică măsură
deloc

Număr aprecieri
7
6
1
0
1
15

Scorul mediu obținut este: 4 adică 80% din scorul maxim (5).
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În ce măsură participarea la proiectul de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul
Tineret, aprobat în anul 2014, a corespuns nevoilor dumneavoastră de dezvoltare
personala?
Nivel de apreciere

Număr aprecieri

în foarte mare măsură
în mare măsură
suficient
în mică măsură
deloc

7
6
2
0
0
15

Scorul mediu pentru acest aspect analizat este de 4,17 (83,33% din scorul maxim).

În ce măsură derularea unui proiect de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Tineret,
aprobat în anul 2014, a corespuns nevoilor instituției beneficiare a proiectului?
Frecvența aprecierilor și scorul mediu sunt:
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Nivel de apreciere
în foarte mare măsură
în mare măsură
suficient
în mică măsură
deloc
Nu știu

Număr aprecieri
7
7
1
0
0
0
15

Scorul mediu este: 4,25 (85%)
Referitor la sprijinul financiar acordat în cadrul proiectelor de parteneriat strategic,
domeniul Tineret, pentru instituțiile beneficiare, respondenții au făcut următoarele
aprecieri:
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Insuficient

Relativ
suficient

1

6

In cazul organizatiei beneficiare

Suficient

Nu știu/
Nu este
cazul

Scor
mediu

Procent
din
scorul
maxim

8

0

3.93

78.67%

Nu au fost făcute comentarii.
În cazul proiectelor de parteneriat strategic, Cross domeniu1 , respondenții au făcut
următoarele aprecieri:
Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informarea şi
consultanţa în toate etapele proiectului de parteneriat strategic Erasmus+, Cross
domeniu , aprobat în anul 2014?

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

Frecvența aprecierilor privind informarea și consultanța pentru
implementarea proiectului
foarte
nici bună,
foarte
nu pot aprecia/nu
bună
bună
nici slabă
slabă
se aplică
2
0
0
0
4
2
0
0
0
4
2
0
0
0
4
2
0
0
0
4
2
0
0
0
4
10
0
0
0
20

1

Toți cei 6 respondenți care beneficiază de proiecte Cross domeniu aprobate în anul 2014, au menționat că
domeniul cel mai impactat este Educația școlară.
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Scorul mediu privind nivelul de satisfacție al respondenților beneficiari de proiecte de
parteneriat strategic, Cross domeniu, aprobate în anul 2014, referitor la colaborarea cu
experții ANPCDEFP care au acordat informare și consultanță pe toată durata implementării
proiectului/proiectelor, este maxim:
Scor mediu în anul 2015
Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
100.00%

Nu s-au făcut comentarii.
La întrebarea: ”Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în
contact în timpul misiunilor de control/audit al proiectului de parteneriat Erasmus+,
Cross domeniu, aprobat în anul 2014?”, un singur respondent a apreciat colaborarea cu
experții ANPCDEFP și aprecierea este de nivel maxim.
Frecvența aprecierilor privind misiunile de control/audit

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

foarte
bună
1
1
1
1
1
5

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

bună
0
0
0
0
0
0

nici bună,
nici slabă
0
0
0
0
0
0

foarte
slabă
0
0
0
0
0
0

nu pot aprecia/nu
se aplică
5
5
5
5
5
25

Scor mediu în anul 2015
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
100.00%

Cei 6 respondenți apreciază la fel importanța proiectelor de parteneriat Cross domeniu, pentru
dezvoltarea profesională și personală pentru nevoile instituțiilor beneficiare. Pentru cele 3
întrebări referitoare la importanța proiectului frecvența aprecierilor a fost:
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Nivel de apreciere
în foarte mare măsură
în mare măsură
suficient
în mică măsură
deloc

Număr aprecieri
5
1
0
0
0
6

Scorul mediu obținut este: 4,79 adică 95,83%% din scorul maxim (5).

Referitor la sprijinul financiar acordat în cadrul proiectelor de parteneriat strategic, Cross
domeniu, pentru instituțiile beneficiare, respondenții au făcut următoarele aprecieri:

In cazul organizatiei beneficiare

Insuficient

Relativ
suficient

Suficient

Nu știu/
Nu este
cazul

Scor
mediu

Procent
din scorul
maxim

0

3

3

0

4

80%

I
Nu s-au făcut comentarii.
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III.4 Respondenți beneficiari de proiecte Sprijin pentru politici de tineret Erasmus+
(KA3) –Dialog Structurat
Cei 7 respondenți, care sunt bneficiari de proiecte de Dialog structurat aprobate în anul
2014, activează în următoarele instituții/organizații:
•

3 Universități;

•

4 ONG-uri

Respondenții făceau/fac parte din următoarele categorii proesionale:
În perioada în care aţi beneficiat de serviciile oferite de ANPCDEFP pentru proiectul de
Dialog structurat Erasmus+, făceaţi parte din următoarea categorie
allte persoane
Membru
lucratori de
studenţi
Referenți
voluntari
aflate pe piata
în ONG
tineret
muncii
1

1

1

2

1

1

Respondenții au fost implicați în proiecte de Dialog structurat, având rolul de:
Rol jucat
Coordonator de proiect
Membru în echipa de proiect
Referent
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Număr de respondenți
4
2
1
7

Colaborarea cu personalul Agenției care a oferit informare și consultanță pe toată durata
implementării proiectului a fost apreciată de către cei 7 respondenți după cum urmează:
Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informarea şi
consultanţă în toate etapele proiectului de Dialog structurat, Erasmus+, aprobat în anul
2014?

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare,
Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la email,
scrisori, telefon)

foarte
bună

bună

nici bună,
nici slabă

foarte
slabă

nu pot
aprecia/nu se
aplică

6
6
6
6

1
1
1
1

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

6
30

1
5

0
0

0
0

0
0
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Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare,
Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

Scor mediu
4.82
4.82
4.82
4.82
4.82
4.82
96.43%

Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în contact în timpul
misiunilor de control/audit al proiectului de Dialog structurat, Erasmus+, aprobat in anul 2014?

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

foarte
bună
3
3
3
3
3
15
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bună
1
1
1
1
1
5

nici bună,
nici slabă
0
0
0
0
0
0

foarte
slabă
0
0
0
0
0
0

nu pot aprecia/nu
se aplică
3
3
3
3
3
15

Conform informațiilor prezentate în chestionare, cei 7 respondenți participanți la proiecte
de Dialog structurat, apreciază importanța proiectelor pentru dezvoltarea lor profesională și
personală și importanța proiectelor pentru nevoile instituțiilor beneficiare, în felul următor:
În ce măsură participarea la proiectul de Dialog structurat, Erasmus+, aprobat în anul
2014, a corespuns nevoilor dumneavoastră de formare profesională?
Nivel de apreciere

Număr aprecieri

în foarte mare măsură
în mare măsură
suficient
în mică măsură
deloc

3
2
2
0
0
7

Scorul mediu acordat este: 3,93 (78,57% din scorul maxim -5)
În ce măsură participarea la proiectul de Dialog structurat, Erasmus+, aprobat în anul
2014, a corespuns nevoilor dumneavoastră de dezvoltare personală?
Nivel de apreciere

Număr aprecieri

în foarte mare măsură
în mare măsură
suficient
în mică măsură
deloc

3
2
2
0
0
7
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Scorul mediu acordat este de:3,93 (78,57% din scorul maxim-5).
În ce măsură derularea unui proiect de Dialog structurat, Erasmus+, aprobat în anul
2014, a corespuns nevoilor instituției beneficiare a proiectului?
Nivel de apreciere
în foarte mare măsură
în mare măsură
suficient
în mică măsură
deloc
nu știu

Număr aprecieri
5
1
1
0
0
0
7
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Scorul mediu este: 4,46 (89,28% din maximim 5)
Referitor la sprijinul financiar acordat în cadrul proiectelor de parteneriat Dialog structurat,
pentru instituțiile beneficiare, respondenții au făcut următoarele aprecieri:

In cazul organizatiei beneficiare

Insuficient

Relativ
suficient

Suficient

Nu știu/
Nu este
cazul

Scor
mediu

Procent
din scorul
maxim

0

2

5

0

4,43

88,57%

Comentariul făcut la această întrebare este:
•

Alocarile bugetare sunt foarte clare din momentul conceperii proiectului, deci am
facut planificarea cheltuielilor in functie de sumele permise si de resursele
organizatiei. Ar fi minunat sa fie mai multi bani, s-ar putea realiza mai multe
lucruri, dar atata timp cat stim care este bugetul, este perfect normal sa ne
incadram in acest buget.
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III.5 Respondenți care au candidat și candidaturile au fost respinse
Din această categorie fac parte 612 respondenți dintre care 587 au dat răspunsuri valide.
Cei 587 respondenți care au candidat în anul 2015 și candidaturile lor au fost respunse se
împart în două grupe:
•

450 nu derulează proiecte în cadrul programului Erasmus+;

•

137 derulează proiecte Erasmus+ aprobate în anul 2014.

Cei 450 respondenți care au avut candidaturi respinse în anul 2015 și nu au în derulare
proiecte aprobate în anul 2014, 348 au candidat pentru un singur tip de proiect și 95 pentru
două sau mai multe tipuri de proiect. Dintre cele 548 candidaturi depuse de către acești
respondenți, cele mai multe candidaturi au fost depuse în domeniul Educație școlară (248),
atât în cadrul acțiunii cheie 1 (152) cât și în cadrul acțiunii cheie 2 (96), după cum se poate
vedea în tabelul și diagrama următoare:
In anul 2015 ati depus candidatura/candidaturi pentru urmatorul/urmatoarele tip/tipuri
de proiect/proiecte, iar acestea nu au fost aprobate:
Acțiunea și domeniul

Mobilitate -Domeniul Educatie scolara
Mobilitate -Domeniul Educatie universitara
Mobilitate -Domeniul VET
Mobilitate -Domeniul Educatia adultilor
Mobilitate -Domeniul Tineret
Parteneriat strategic- Domeniul Educatie scolara
Parteneriat strategic- Domeniul Educatie universitara
Parteneriat strategic- Domeniul VET
Parteneriat strategic- Domeniul Educatia adultilor
Parteneriat strategic- Domeniul Tineret
Dialog structurat-Actiunea cheie 3
Nu stiu, nu am participat la redactarea formularului de
candidatura

Procent din
total răspunsuri

Număr
răspunsuri

33.8%

152

1.6%

7

11.8%

53

9.8%

44

18.2%

82

21.3%

96

1.3%

6

3.6%

16

5.3%

24

4.7%

21

1.8%

8

8.7%

39
548
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Aprecierile făcute de către acești respondenți referitor la colaborarea cu experții
ANPCDEFP care le-au oferit informații și consultanță în vederea depunerii candidaturii
sunt cele mai scăzute (nivelul mediu al aprecierilor tuturor categoriilor de respondenți este
4,48 – 4,32 în cazul celor cu candidaturi respinse și 4,61 în cazul celor cu candidaturi
aprobate).
Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informarea şi
consultanţă pentru depunerea candidaturii in anul 2015?
Aspecte vizate
Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare,
Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la
email, scrisori, telefon)

bună

nici bună,
nici slabă

foarte
slabă

Nivel
mediu de
apreciere

227
241
202
215

106
95
122
112

35
34
44
37

15
12
14
15

3.64
3.69
3.54
3.57

Procent
din
maximum
posibil
72.83%
73.83%
70.89%
71.39%

223

109

36

19

3.64

72.78%

1108

544

186

75

3.62

72.34%

foarte
bună
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La întrebarea ” Care credeti ca sunt cauzele pentru care candidatura/candidaturile nu
a/au fost aprobata/aprobate?” a răspuns o singură persoană:
•

Superficialitatea cu care au fost verificate, sau poate lipsa de experienta.

În cazul celor 137 respondenți cu candidaturi respinse în anul 2015, dar care derulează
proiecte Erasmus+ aprobate în anul 2014, 99 dintre aceștia au depus în anul 2015 câte o
singură candidatură, iar 31 au depus două sau mai multe candidaturi.
În anul 2015 ati depus candidatura/candidaturi pentru urmatorul/urmatoarele tip/tipuri
de proiect/proiecte, iar acestea nu au fost aprobate:
Acțiunea și domeniul
Mobilitate -Domeniul Educatie scolara
Mobilitate -Domeniul Educatie universitara
Mobilitate -Domeniul VET
Mobilitate -Domeniul Educatia adultilor
Mobilitate -Domeniul Tineret
Parteneriat strategic- Domeniul Educatie scolara
Parteneriat strategic- Domeniul Educatie universitara
Parteneriat strategic- Domeniul VET
Parteneriat strategic- Domeniul Educatia adultilor
Parteneriat strategic- Domeniul Tineret
Dialog structurat-Actiunea cheie 3
Nu stiu, nu am participat la redactarea formularului de candidatura
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Procent din
total răspunsuri
23.4%
2.9%
18.2%
8.8%
19.0%
24.1%
1.5%
4.4%
8.8%
5.8%
2.9%
2.9%

Număr
răspunsuri
32
4
25
12
26
33
2
6
12
8
4
4
168

Deși au candidaturi respise, acești respondenți apreciază cu scoruri medii mult mai mari
decât categoria anterioară de respondenți, colaborarea cu experții ANPCDEFP care le-au
oferit în anul 2015 informații și consultanță în vederea depunerii candidaturilor.
Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informarea şi
consultanţă pentru depunerea candidaturii in anul 2015?
Aspecte vizate
Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare,
Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

foarte
bună

bună

nici bună,
nici slabă

foarte
slabă

95
103
87
91
95
471

28
21
27
28
26
130

6
4
14
8
6
38

3
2
3
3
3
14
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Nivel
mediu de
apreciere
4.54
4.66
4.39
4.49
4.55
4.53

Procent din
maximum
posibil
90.72%
93.27%
87.79%
89.81%
90.96%
90.51%

Acești respondenți au dat la întrebarea ” Care credeti ca sunt cauzele pentru care
candidatura/candidaturile nu a/au fost aprobata/aprobate?” următoarele răspunsuri:
•

Inca nu au fost afisate rezultatele, am trecut doar de perioada de verificare a
eligibilitatii

•

Probabil ca au fost alte propuneri de proiect mai interesante. Inca astept feedback-ul
pentru a intelege mai bine rezultatul.

•

Numarul insuficient de puncte. Ar fi util sa avem un model al unui proiect sau un
seminar din partea agentiei prin care sa se prezinte anumite aspecte importante in
scrierea unui astfel de proiect.

•

Corelare insuficienta intre proiectul in curs de desfasurare si cel pe care am fi dorit sa
il derulam. Justificarea insufiecienta a impactului proiectului lala novel individual si
institutional,

•

Nu au fost suficient de bine pregatite (scrise).

•

Punctaj insuficient

•

Am fost surprinsi atata vreme cat aceste candidaturi au fost redactate de aceleasi
persoane din asociatie ca si cea din 2014 ce a fost aprobata. De asemenea, am redepus
una dintre candidaturi ce a primit punctaje foarte diferite la cele doua runde cu
diferenta semnificativa intre cele doua candidaturi.

•

Calitatea proiectului nu a fost buna

•

Lipsa de fonduri

•

Nu am intrunit punctajul minim in urma evaluarii.

•

Probabil ca nu am reusit sa exprimam concret, in obiective, output, activitati ceea ce
am intentionat sa realizam

•

Evaluare subiectiva a persoanelor care au realizat evaluarea/evaluarile

•

Probabil, aplicatia nu a urmarit foarte clar obiectivele si cerintele programului, in
cazul unuia dintre proiectele depuse. In cazul celui de-al doilea, inca nu mi-am dat
seama (cu atat mai mult cu cat a urmarit structura unui proiect aprobat cu un punctaj
mare in cadrul unei alte runde. Si nu, nu a fost copy-paste...)

•

Proiectul a fost bine scris , cu o tema de interes si consortiul partenerilor reprezentativ
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•

Au fost unele texte similare in doua proiecte

•

Calitatea aplicatiei

•

Grup tinta neadecvat

•

Nu stiu. Nu am primit feedback. Feedback-ul explicit pe puncte in cazul proiectelor ce
nu au fost aprobate ar fi util.

•

Proiect incomplet.

•

Exista multe candidaturi

•

Proiectul a fost depus de partenerul francez. Pana in acest moment nu avem un feadbeak al candidaturii noastre. Singura explicatie - fonduri insuficiente

•

Mai aveam un proiect in derulare.

•

Nu am fost suficient de explicita la unele capitole ale formularului

•

Calitatea aplicatiei

•

Tematica aleasa nu s-a inscris in prioritati

•

Nu am putut să completez cerințele.

•

Nu știu, mi-e mi sa părut că era foarte bine motivat și descris.

•

Proiect slab pe relevant

•

Modul variat prin care evaluatorii evalueaza acelasi proiect care conduce la evaluari
neconcludente

•

Nu au respectat criteriile

•

Nu au fost explicate clar ce anume sunt considerate Rezultate Intelectuale in cazul
Parteneriatelor Strategice pentru domeniul universitar. Una din observatiile
evaluatorilor a fost ca rezultate intelectuale inseamna si rezultate in urma unei
cercetari, lucru care nu era precizat in ghid. Ca o traditie, programul Erasmus a fost
considerat intotdeauna un program educational si nu unul de cercetare. Din aceasta
cauza, rezultatele intelectuale si activitatile aferente incluse in propunerea de proiect
au fost alese din sfera educationala si nu din cea a cercetarii.

•

Lipsa de finantare.

•

Probabil nu s-a justificat suficient impactul proiectului.
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•

Fonduri insuficiente.

•

Am primit o evaluare obiectiva si urmeaza sa imbunatatim aplicatia.

•

Proiecte de calitate insuficienta

•

Fonduri insuficiente

•

Program nou, candidatii nu au experienta

•

Proiectul nu raspunde nevoilor institutiei

•

Calitatea slaba

•

O implicare insuficienta din partea tuturor partenerilor de proiect

•

Domeniul propus pentru parteneriat nu face parte dintre domeniile considerate
prioritare.

•

Cred ca numarul prea mare de parteneri,10, dar si multitudinea de activitati. Probabil
evaluatorii nu s-au straduit sa inteleaga acele activitati, desi erau exprimate logic.

•

A fost neeligil.

•

Cred ca nu am fost eu îndeajuns de informată cu privire la modalitatea de completare
a formularului de candidatură.

•

Pentru ca raspundeau cerintelor programului si nevoilor reale ale institutiei.

•

Mi s-au explicat clar în mesajul de feed-back.

•

Nu stiu, nu am primit fisa de evaluare

•

Probabil pentru ca mai aveam un proiect in derulare.

•

In urma evaluarii calitative a intrunit un punctaj de 66p, insuficient pentru a obtine
finantare. Legatura dintre obiective si activitatile propuse nu a fost suficient de
convingatoare.

•

Candidaturile au fost depuse in calitate de partener, pentru proiecte elaborate de
colaboratori din Ungaria si din Turcia, care nu au obtinut punctaje suficiente pentru a
primi finantare

•

Încadrarea greșita a proiectului in apelul de finanțare. Trebuia sa il depunem spre
aprobare pe domeniul VET

•

Activitatile

din cadrul proiectului nu au fost suficient de clar prezentate si bine
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argumentate
•

Justificarea problemei

•

O descriere mai clara a ceea ce se vrea implementat. Justificare a activitatilor.
Necesitatea implementarii proiectelor propuse.

•

Insuficienta fondurilor alocate in cazul proiectelor strategice care implica un numar
mare de parteneri din diverse tari; numarul de proiecte aprobate a fost foarte mic.
Aprecierea evaluatorilor a avut in vedere si alte criterii decat cele ale programului
ERASMUS (de tipul POSDRU).

•

Aplicatia a fost efectuata de catre un angajat nou al Asociatiei.

•

Aceste cauze au fost foarte clar explicate in feed back- ul primit de la ANPCEDFP.
Proiectul nostru a fost o continuare a unui proiect TIA si ar fi trebuit sa nu implicam
aceiasi participanti. Am refacut si redepus proiectul

tinand cont de observatiile

evaluatorilor si l-am redepus la termenul de 1 octombrie.
•

Trebuie imbunatatite proiectele

•

Insuficienta experienta in scrierea proiectelor

•

Cred ca nu am reusit să convingem evaluatorii si deoarece este concurenta foarte
stransa, sunt multe proiecte foarte bune! Ne-ar fi de folos sa participăm la instruiri cu
expertii implicati in evaluarea cererilor de finantare. Un e-mail cu feed-back-ul e mai
degraba dezarmant!

•

Nu am facut o corelatie intre proiectul deja derulat si cel propus

•

Ar trebui sa participam la mai multe seminarii de acest gen.

•

Am primit feed-back.

•

Sustenabilitate

•

Cred ca nu am argumentat suficient si nu am corelat destul de bine anumite parti din
continutul proiectelor

•

Lipsa unei formulari foarte clare a obiectivelor.

•

Elemente deficitare in elaborarea propunerii de candidatura (activitati care nu
asigurau atingerea competentelor vizate)
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•

1. Oficial, proiectul mi-a fost respins cu 75,5 puncte fiind declarant neeligibil dupa
evaluare. Nu inteleg de ce a mai primit punctajul respectiv.
2. Motivul respingerii: s-au folosit paragrafe similar din alte proiecte. Nu inteleg
aceasta limitare. Daca la un proiect anterior am avut un partener caruia I-am facut o
prezentare, in actuala propunere nu mai am voie sa folosesc aceeasi prezentare?
Trebuie sa construiesc alta prezentare, adica sa scriu cu alte cuvinte acelasi lcuru?
Unde e logica? Apoi, daca in proiectul anterior vorbesc despre Impact tehnic, Impact
social, Impact economic, Impact stiintific, la actualul proiect trebuie sa scriu acelasi
lucru cu alte cuvinte, chiar daca ambele proiecte au estimate aceleasi tipuri de
impacturi?
3. Mentionez ca proiectul anterior viza sudarea mecanizata iar actualul proiect vizeaza
microimbinari in electronica. Diferenta: ca de la cer la pamant. Deci, mi se pare
gresita pozitia ANPCDEFP, care nu a considerat deloc tematicile diferite ale celor
doua proiecte. A vazut doar niste pasaje similare si a decis sa respinga proiectul. Chiar
daca acesta avea 12 puncte peste ultimul finantat. Sunt dezamagit, dar asta e o chestie
personala, nu cred ca are greutate in ochii dumneavoastra.

•

Candidatura a fost depusa pentru proiecte scolare KA1. Institutia nu a fost eligibila
(CJRAE)
Observatie - proiectul viza prevenirea abandonului scolar - participantii la cursuri consilieri scolari care, din punct de vedere legal, sunt angajati la CJRAE (platiti si
coordonati), dar isi desfasoara activitatea in liceee, scoli si gradinite. Cu alte cuvinte.
conform indicatiilor din GHID, NICIODATA nu vom putea depune aplicatie in numele
propriu al institutiei, iar cei din scoli, ma cam indoiesc ca vor trimite consilierii la
cursuri de formare (din pacate).

•

Nu am pregatit suficient candidatura

•

Nu le-am inteles. Probabil difera foarte mult in functie de evaluatori - si atunci, dupa
noroc

•

Explicatiile pe care le-am primit in legatura cu respingerea candidaturii au fost
formale, nu corespundeau cu realitatea (eg. s-a depunctat justificarea activitatilor in
contextul in care activitatile erau strict legate de un eveniment al comunitatii) in
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schimb nu au fost sesizate adevaratele puncte slabe ca numarul redus de obiective de
invatare si probleme atinse. Cred ca explicatiile ar putea constituii un mijloc de
imbunatatire al aplicatiilor dar in cazul meu ele nu puteau fi folosite.
•

1. sunt f multe lucruri pe care trebuie sa le invatam in materie de proiecte;
2. cursurile de formare pt scriere proiecte Erasmus+ nu sunt accesibile celor care vin
din scoli care au avut candidaturi aprobate;
3. faptul ca suntem colegiu teoretic care a incercat sa acceseze fonduri VET;
4. am mai derulat proiecte anterior;
5. echipa noastra de scriere a proiectelor nu intelege f bine felul in care sunt evaluate
aceste proiecte.

•

Cred ca suma pe care am solicitat-o pentru cursurile de formare a fost prea mare.

•

Calitate precara

•

Avem deja doua proiecte in derulare, iar noua candidatura nu a fost foarte bine
realizata. Activitatile din noul proiect nu au fost bine planificate, obiectivele nu au fost
clare, impactul proiectului nu a fost detaliat, probabil si rezultatele proiectului nu au
fost clar identificate.

•

Buget insuficient pentru Romania. Calitatea foarte buna a proiectelor depuse. Am
pierdut cu 73,5, in alte tari cu acest punctaj ai fi in fruntea listei, aici esti peste 100 ca
ordine.
Aproape ca de multe ori te gandesti daca merita sa depui formularul, se depun multe
aplicatii si se castiga doar cateva, in procent de 10-15 % la unele linii, e ca si cum ai
depune la noroc.

•

am primit explicația: noi nu am dezvoltat suficient capitolul de management al riscului,
de ce am ales anumite cursuri de formare și de ce am ales și un curs de cultură și
civilizație europeană

•

fonduri insuficiente,

•

am fost ales partener, iar aplicatia nu a corespuns calitativ.

•

Proiectul Erasmus + K1 a avut un punctaj mai mic si nu a fost acceptat nici macar pe
lista rezervelor. La parteneriatul K2 am obtinut punctajul ultimului proiect acceptat la
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VET, dar am gresit formularul si proiectul a fost incadrat la Parteneriat K2 -Educatie
scolara.
•

O mai buna argumentare a proiectului era necesara

•

Candidatura a fost aprobata, dar a trebuit sa imi schimb locul de munca si am renuntat
la programul ERASMUS+

•

Probabil nu am atins toate punctele cerute

•

Transmiterea cu intarziere a propunerii.

•

Nu stiu inca. Nu avem un feedback.

•

Este exclusiv vina noastra, in conditiile in care, din motive mai mult sau mai putin
obiective, s-a lucrat in salturi, in timp scurt si nu a fost o aplicatie de calitate. Am avut
din start convingerea ca nu vom obtine un punctaj mare (ne-am facut o autoanaliza
sincera ulterior si ne-am evidentiat toate limitele), ceea ce ne-a determinat sa muncim
pentru o noua aplicatie pentru anul urmator.

•

Cauzele deriva din necunoasterea ghidului (vina noastra). Totusi, indreptam erorile
insa se gasesc altele, inexistente initial. Cred ca evaluarile nu sunt foarte coerente si
standardizate.

•

Nu stiu. Nu am fost de acord cu unele argumentari ale evaluatorului, dar acesta este
opinia mea personala.

•

Nu am argumentat corespunzator anumite aspecte.

•

Nu imi sunt foarte clare motivele respingerii. Astfel:
1. Proiectul trebuie sa satisfaca o nevoie interna a scolii, dar in acelasi timp trebuie
sa aiba o dimensiune europeana accentuata Acest lucru reprezinta o usoara
contradictie in termeni (citat din motivarea de respingere - "Proiectul nu este
inscris in preocuparile scolii privind dezvoltarea unei cooperari internationale",
aceasta in conditiile in care sunt citate axele si obiectivele din PDI unde se inscrie
proiectul, in care cursurile alese au participare internationala, sunt prezentate
legaturile cu proiectele anterioare).
2. Pentru a fi cat mai clar ca nivelul calitativ al cursurilor alese este mare, s-a
mentionat si nivelul lor. Aceasta a fost considerata o eroare Citat din motivarea de
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respingere: "Referirirea la ECVET in conditiile in care scoala de trimitere nu este
o unitate de invatamant VET nu este explicata si nu sunt informatii privind
relevanta nivelurilor 1 (pentru elevi) si 3.5 pentru cadrele didactice dintr-un flux de
mobilitate la rezultatele asteptate ale invatarii."
3. Desi sunt descrise clar toate etapele si reperele spatiale si temporale ale
activitatilor, evaluatorul considera ca "nu se prezinta cronologic toate activitatile
proiectului, asa cum solicita formularul de aplicatie", lucru pe care-l consideram
injust.
4.

Evaluatorul scrie "Se mentioneaza doar certificarea Europass Mobility, fara a se
preciza ce va contine acest certificat si care sunt pasii necesari in completarea si
validarea acestora. Este din nou neclar de ce se intentioneaza certificare ECVET si
care sunt pasii necesari in competarea si validarea acestor certificate. Nu este
prevazuta recunoasterea formala a stagiilor." Credem ca este foarte clar ce contine
un certificat EUROPASS si nu mai trebuie mentionat aceasta in aplicatie. Iar in
ceea ce priveste certificatul ECVET, noi nu il cerem., doar cursurile ne intereseaza
sa aiba nivelul dorit.

5.

Problema ECVET-ului este mentionata de 3 ori. Este normal ca penalizarea sa se
realizeze de mai multe ori pentru aceeasi cauza?

•

Sistemul informatic rigid (dacă sunt erori în încărcarea formularului și a
atașamentelor nu suntem anunțați și nici nu avem șansă de a replica)

•

"Fonduri insuficiente" ...

•

Sincer... cred că proiectul era bun și util, dar nu se plia deloc pe viziunea Agenției cu
privire la ce ar trebui să fie mobilitățile VET sau pe modelul de grup țintă preferat
pentru acest program... Am fost dezamăgită..Este evident că proiectul era concordant
cu modelul Erasmus +, altfel ar fi fost declarat neeligibil, dar Agenția se
încăpățânează să confunde viitorul pieței muncii din România cu învățământul
profesional și tehnic, ceea ce este, din punctul meu de vedere.., un drum înfundat...
Potențialul pieței forței de muncă trebuie reechilibrat prin atragerea, implicit prin
aceste proiecte europene, a persoanelor cu potențial real de muncă performantă...
dinspre teorie spre practică. Această experiență mi-a confirmat impresia recentă că
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ANPCDEFP este o instituție formalistă, greu adaptabilă, lucru pe care nu l-am bănuit
până în 2014.
•

Obiectivele nu au fost realizabile

•

Inovatia

•

O nemultumire generală legată de comasarea mai multor activitîți sub genericul
ERAMUS +, care au devenit aproape inabordabile in noua configuratie. De exemplu
programele Erasmus IP, sunt inglobate in parteneriatele strategice care se pot castiga
extrem de greu si nu este doar opinia mea (sunt activ pe multe forumuri si discutii
legate de KA2), este o parere si o nemultumire generala nivel European. Lobby
international legat de locul sau Agentia nationala la care se pot depune proiecte cu
sanse maxime de castigare. Daca Doamne fereste se castiga un proiect este nevoie de o
serie de resurse proprii pentru a se derula proiectul. Suntem momentan intr-un proiect
KA2 depus în Macedonia, proiect scris de un ONG/institut din Serbia, si care a
recunoscut faptul ca a folosit un lobby foarte puternic pentru a castiga proiectul, si ...
sumele sunt infime pentru realizarea proiectului si a materialelor livrabile - intelectual
output ...

•

Am ales să depunem candidatura în Cipru și deși proiectul a fost foarte bine notat,
proiectul a fost respins, datorită fondurilor foarte reduse acordate.

•

Lipsa de experiență. Este pentru prima data cand am scris un astfel de proiect

•

Din cauza punctajului scazut

•

Nu au avut obiective bine stabilite

•

Nu am identificat si formulat corect nevoia institutiei.

•

Candidatura ineligibila pentru 2015 - KA1, Mobilitati VET-candidatura care nu a
intrunit punctajul necesar - KA2, domeniul scolar

•

In cazul nostru faptul ca am acceptat ajutor de la un partener nestiind ca ofera acelasi
ajutor si altor parteneri, astfel s-au gasit similitudini intre proiecte

•

Punctaj insuficient.

•

In Rezultatele selectiei scrie Buget insuficient. Am obtinut, anul acesta 63 de puncte,
iar anul trecut 83 de puncte pentru acelasi proiect.
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•

Cu siguranta alte proiecte au fost mai bune!

•

Exclusiv din vina noastra, am depus 2 candidaturi pe aceeasi axa.

•

Aplicatia nu s-a ridicat la nivelul calitativ necesar.

•

Nu a fost explicat sufiect de bine obiectivul proiectului.

•

Cred ca evaluatorul nu a inteles scopul proiectului.

•

Am renuntat eu la bursa

•

Nu știu, nu am participat la redactarea formularului de candidatură.

•

Din cauza banilor

•

Promptitudine

•

Probabil s-a considerat ca proiectul nu prezinta o imagine prea clara a ceea ce se
urmareste prin dezvoltarea lui.

•

Evaluatorii din Romania sunt de foarte multe ori subiectivi. Multe institutii romanesti
scriu proiecte, dar cedeaza coordonarea altor institutii din alte tari care au parte de o
evaluare mai obiectiva. Multi responsabili de proiecte din Romania considera ca
evaluatorii romani cauta greselile in primul rand si nu ce este bun in proiecte.
Institutiile romanesti trebuie incurajate sa scrie, sa depuna si sa implementeze proiecte
in Romania. Cred ca acesta este scopul banilor europeni pentru noi, ci nu sa fie
cautate alte alternative pentru a reusi implementarea unui proiect.

•

Am primit un raspuns scris-nu am prezentat managementul riscului destul de clar

•

Fonduri insuficiente

•

Proiectele aprobate in anul 2015 la nivel national au fost mai bune ca in 2014, motiv
pentru care au obtinut un numar de puncte mai ridicat. Proiectele depuse de Asociatia
noastra neridicandu-se la un astfel de nivel (fonduri insuficiente pentru rundele
respective).

•

Am primit evaluarea proiectului, am înțeles cauzele și urmează să îmbunătățim
proiectul pentru anul viitor.

•

Sectiunea diseminare nu a fost elaborata coherent.

•

Asa cum am scris mai sus cred ca in cazul meu sunt 2 probleme: 1. spatiul insuficient
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in formularul online unde sa descriu ideile/raspunsurile la intrebari. 2. expertii
consider ca folosesc anumite materiale/ghiduri/instrumente de verificare care nu sunt
publice pentru ONG_uri. Adica in comentariile lor am gasit aspecte de
concepere/redactare cereri de finantare care nu sunt clar exprimate in intrebarile din
formularul online. 3. NU stiu in ce masura documentele atasate la formularul online de
aplicare sunt accesibile sau sunt citite de catre evaluator. ADICA- am atasat la o
cerere de finantare un plan de activitati care sa explice activitatile, sa le descrie, sa se
vada cronologic cum au loc si cum se leaga. Am atasat documentul mai ales pentru ca
nu era suficient spatiu in formular sa descriu aceste activitati. La venirea comentariilor
de la experti am aflat cu parere de rau ca ei nu citisera acest document atasat deoarece
comentariile lor erau formulate in sensul in care eu nu am dat detalii despre activitati.
•

Proiectul nu a respectat anumite criterii de calitate

•

Numarul prea mare de parteneri -10 -numarul prea mare si diversitatea mobilitatilor
propuse

•

Evaluare super exigenta si cam ciudata...

•

Buget mic

•

Explicatiile nu au fost suficient de clare.

•

Continut inadecvat

IV. Aprecieri pozitive ale beneficiarilor
Amabilitate, deschidere, disponibiliate a personalului ANPCDEFP
•
•
•
•
•
•
•
•

Am apreciat deschiderea personalului si furnizarea de informatii utile pentru luarea
unor masuri necesare pentru pregatirea si implementarea proiectului. Simtim ca
relationam pe baza unui parteneriat win win.
Mutumim pentru amabilitate, deschidere si rabdare.
Rabdarea de care dau dovada si seriozitatea in abordarea oricarei probleme aparute.
Disponibilitatea reprezentantilor agentiei in a gasi cea mai buna solutie de rezolvare a
problemelor aparute.
Amabilitate, promptitudine, comunicare, seriozitate, corectitudine
Deschidere la toate intrebarile noastre
Apreciem foarte mult disponibilitatea, claritatea si promptitudinea raspunsurilor pe
care le-am primit din partea Agentiei atat pe SEV, cat si pe educatia adultilor.
Multumim mult!
Deschiderea Agentiei fata de beneficiari. Evenimentele de diseminare a informatiei si
felul in care se comunica cu beneficiarii, culorile folosite si faptul ca materialele de
promovare sunt aproape de grupul tinta.
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Personalul agentiei cu care am intrat in contact a fost amabil si dragut.
Multumesc reprezentatntilor AN cu care am colaborat in scrierea proiectului pentru
amabilitate si promtitudine.
Personalul Agentiei da dovada de deschidere, amabilitate si implicare in rezolvarea
nelamuririlor beneficiarilor.
Amabilitatea personalului, instructiuni clare si complete prin email
Receptivitatea, amabilitatea, profesionalismul
Apreciez deschiderea, amabilitatea, promptitudinea. Dar, cel mai mult, faptul ca ajuta,
nu critica.
Apreciez amabilitatea și promptitudinea răspunsurilor la telefon.
Mulțumesc pentru amabilitatea, profesionalismul și disponibilitatea personalului
Agenției Naționale. Mult succes și sănătate!
Foarte mare deschidere si sprijin atunci cand este nevoie.
Am apreciat amabilitatea si ajutorul dat la sesiunea din 2014 cand am sunat la
ANPCDEFP deoarece nu reuseam sa calculez corect bugetul datorita interpretarii
gresite a informatiilor din Ghidul candidatului. Reprezentantul agentiei m-a ascultat si
m-a lamurit astfel incat am reusit sa depun candidatura scolii la termen.
Personal mereu deschis si amabil, pregatit oricand sa ofere cea mai buna solutie
pentru problemele intalnite.
Apreciem disponibilitatea echipei ANPCDEFP de a raspunde la toate solicitarile
institutiei noastre, de asemenea proactivitatea acesteia.
Flexibilitatea, Amabilitatea, Promptitudinea
Felul in care trateaza fiecare persoana care cere ajutorul unui specialist ANPCDEFP
si rabdarea cu care incearca sa rezolve problemele apelantilor. cred ca este singura
(sau macar una din puținele) structura care gestioneaza fonduri europene si care a
reusit sa implementeze proiecte, astfel incat sa utilizeze toate fondurile puse la
dispozitie de U.E. Pacat ca acele fonduri care nu sunt atrase de alte agentii nu se pot
transfera catre institutii care le-ar putea folosi in conditii mult mai bune.
Sunt foarte amabili in oferirea informatiilor despre ERASMUS si tot ce este nou in
program.
Deschidere, promptitudine si profesionalism
Este de apreciat deschiderea,amabilitatea si rabdarea d-nei XXXX, a d-nei YYYY, cat
si competenta d-nei ZZZZ. Asa da !
Amabilitate, promptitudine, informare corecta, transparenta.
Disponibilitate pentru ca treaba sa aiba reusita
Deschiderea ofiterilor de proiect, suportul si sfaturile primite de la acestia ne-au ajutat
sa mergem mai departe si sa depasim momentele dificile ale implementarii proiectelor.
Apreciez deschiderea, comunicarea si profesionalismul membrilor ANPCDEFP.
Este remarcabila deschiderea si atitudinea europeana a celor din ANPCDEFP cu
care am avut ocazia sa colaborez.
Apreciem deschiderea AN pentru colaborarea cu beneficiarii si raspunsurile rapide
transmise de fiecare data.
In general cei de la AN sunt foarte deschisi spre a oferi consultanta ori de cate ori
aceasta este solicitata. Intotdeauna au fost amabili, deschisi, concisi si foarte
implicanti in rezolvarea problemelor ridicate de catre beneficiari. Ma declar foarte
multumita de colaborarea cu personalul AN.
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Disponibilitatea de a propune seminarii si sesiuni de formare pentru cei interesati.
Oameni foarte deschisi si amabili, gata sa ne ajute cu un raspuns oricand am avut
nevoie. Multumim!
Amabilitate si posibilitatea de a pune orice fel de intrebari. Relevanta in raspunsuri,
desi uneori birocratia face ca multe lucruri sa nu mai fie valabile, chiar si de la o luna
la alta. Promptitudine in ceea ce priveste semnarea contractelor, livrarea transelor si
evaluarile de rapoarte finale. Real ajutor, mai ales pentru beneficiarii care sunt la
prima experienta.
Sunt amabili, raspund repede la intrebari, fac tot posibilul sa te ajute si sunt
intelegatori.
Deschidere si profesionalism.
Disponibilitatea expertilor de a raspunde la anumite solicitari. Faptul ca tot timpul se
gaseste o solutie constructiva. Site actualizat. Webinare- foarte foarte bune ca sesiuni
de informare, le poti accesa cand ai timp si le poti revedea de cate ori ai nevoie; mult
mai bune ca sesiunile de formare.
Disponibilitatea si deschiderea personalului din agentie. Chiar daca am sunat la ora
8.00 dimineata mi-au raspuns la telefon si am primit informatii utile si la obiect.
Multumiri pentru rabdarea, disponibilitatea si promptitudinea cu care ni se raspunde
la solicitari! Multumiri pentru oportunitatea de a participa la diverse sesiuni de
formare sustinute de formatorii agentiei! Multumiri pentru site-ul agentiei, care ne
pune la dispozitie informatii utile in timp util!
Deschiderea pentru o intalnire de lamurire a situatiilor si intrebarilor pentru aplicanti
noi. Disponibilitatea unor materiale detaliate de imbunatatire
Apreciez deschiderea reprezentantilor ANPCDEFP in ceea ce priveste informarea,
sprijinul in solutionarea diferitelor provocari din cadrul proiectului.
Va multumim pentru disponibilitate si nivelul ridicat al performantei!
Am apreciat in mod deosebit deschiderea personalului ANPCDEFP catre indrumarea
beneficiarilor si organizarea seminarelor de contact si, de asemenea, birocratia mai
redusa rezumata la strictul necesar - fata de alte programe sau agentii.
Deschiderea si amabilitatea personalului Agentiei.
Răbdare, deschidere. Asa da! Multumim.
Disponibilitatea personalului/formatorilor de a oferi explicatii si lamuriri
suplimentare ori de cate ori a fost cazul. Oferirea de exemple concrete.
Amablitate in acordarea de asistenta in perioada redactarii aplicatiilor.
Amabilitatea anagajatilor
Disponibilitate din partea reprezentantilor ANPCDEFP in vederea consilierii si
informarii prompte cu privire la depunerea aplicatiei si implementarea proiectelor.
Responsabilii sunt amabili si foarte bine informatii-explicatii clare, raspunsuri rapide.
Apreciez deschiderea spre beneficiar a personalului ANPCDEFP, promptitudinea
raspunsurilor date de responsabilii de proiect si mai ales stabilitatea sistemului, odata
pornit pe o cale nu se mai schimba regulile jocului.
Personalul AN este foarte amabil si binevoitor sa ne ajute. Le multumesc pentru sprijinul
acordat !

Colaborarea cu beneficiarii
•

Colaborarea cu monitorii de proiect pe KA2-VET este deosebit de buna.
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Am avut o colaborare foarte buna cu ANPCDEFP. Am gasit alaturi de informatii
corecte si utile, amabilitate si disponibilitate pentru a fi sprijinita in initierea si
derularea proiectelor.
Am avut o foarte buna colaborare (telefonic, mail)cu ANPCDEFP, cu responsabilii
directi ai programului si inclusiv cu cei responsabili de partea financiara. Am
beneficiat de suport si intelegere din partea tuturoa persoanelor pe care le-am cautat
cand am avut nevoie de lamuriri suplimentare.
Am colaborat foarte bine cu reprezentantii ANPCDEFP care ne-au sprijinit
intotdeauna in procesul de completare a formularelor.
Colaborare eficienta.
Foarte buna colaborarea cu ANPCDEFP. Multumesc.
Am avut o buna colaborare, am primit raspuns la telefon, explicatii precise. Ghidurile
au fost foarte utile, impreuna cu documentatia aferenta.
Colaborare, Informare, Eficienta, Sprijin
Apreciez in mod deosebit coordonarea si colaborarea cu reprezentantii AN.
Raspunsurile sunt intotdeauna prompte si extrem de punctuale. La fiecare intrebare
am primit clarificari.
Colaborarea este foarte bună.
Colaborare foarte buna
Colaborare foarte buna si prompta.
Apreciem colaborarea cu AN, in domeniul proiectelor de mobilitate VET ca fiind
foarte buna. Responsabilii AN au fost extremi de prompti. Din punctul meu de vedere
Agentia Nationala este pionul principal fara de care noi nu am putea implementa cu
succes an de an aceste tipuri de proiecte. Va multumim si speram sa avem mereu
sprijinul dumneavoastra!
Colaborarea cu ANPCDEFP este foarte buna
Colaborarea a fost foarte buna.
O colaborare exceptionala
Colaborarea cu AN este eficienta si prompta.
In general colaborarea este eficientă, personalul agenției este disponibil, informat si
răspunde cu promptitudine solicitărilor noastre privind aspectele tehnice si financiare
necesare implementării proiectelor
Colaborarea cu AN a fost foarte buna.
Colaborarea a fost foarte buna
Colaborarea cu ANPCDEFP a fost foarte buna.
Colaborarea cu AN a fost foarte buna
VA multumesc pentru colaborare.
In calitate de coordonator proiect ma bucur de o colaborare eficienta cu ANPCDEFP,
consiliere, cursuri de formare, raspunsuri profesioniste, prompte, de un adevarat
sprijin in implementarea activitatilor din proiect.
Colaborarea cu ANPCDFP a fost foarte buna. Ni s-a oferit sprijin de cate ori am
solicitat, atat in perioada de scriere a aplicatiilor cat si in timpul implementarii
proiectelor pe care le-am derulat.
Colaborarea este de fiecare data prompta si eficienta, ma ajuta mult in implementarea
proiectului. Intreaga colaborare cu ANPCDEFP este foarte bine gandita si
organizata. Mulţumesc pentru susţinerea acordată.
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Sunt foarte multumita de colaborarea pe care o avem, mai ales ca avem cu proiect
castigat anul acesta pe K3-Dialog structurat si abia asteptam inceperea implementarii
lui de la 01.12.2015. Va multumim!
Apreciez colaborarea cu ANPCDEFP şi multumesc tuturor cu care am intrat in contact.
Colaborare foarte buna, raspunsuri clare, la obiect si prompte
Apreciez buna colaborare cu echipa de la Agentia Nationala si competenta oamenilor
cu care am intrat in contact cand am avut nevoie.
Colaborare si ajutor.
Sunt multumita de colaborarea cu reprezentantii ANPCDEFP, de promptitudinea cu
care raspund solicitarilor si de profesionalismul lor.
Am colaborat bine in cadrul proiectelor aprobate, o nota buna pentru angajatii agentiei.
Colaborarea cu Agentia poate fi un exemplu pentru toti cei ce lucreza/colaboreaza cu
oamenii.
Apreciez colaborarea cu echipa din ANPCDEFP deoarece sunt persoane bine
pregătite profesional, deschise pentru dialog si îndrumare.
Colaborarea cu ANPCDEFP este foarte buna. Am primit raspunsuri prompte la orice
intrebare, am primit ajutor atunci cand am avut probleme de rezolvat, unele chiar
intr-un timp foarte scurt, atunci cand ne presa plecarea in mobilitati.
Este o placere sa colaborez cu responsabilii de actiune si cu colegii lor (KA1 si KA2).
Apreciez ca regulile care se statuteaza la demararea unui proiect se aplica pe tot
parcursul derularii acestuia. Apreciez promptitudinea, disponibilitatea, coerenta,
abordarea orientata spre nevoile si neclaritatile in implementare a beneficiarilor de
proiect. Este bine ca pentru fiecare apel, la un moment dat se transmit sugestiile
evaluatorilor pentru proiectele depuse. Multe din ele ne ajuta sa imbunatatim o
propunere de proiect care nu a fost finantata.
Colaborarea si deschiderea spre dialog a responsabililor pentru implementarea
proiectelor din partea Autoritatii.
Colaborare exemplara
Colaborarea cu Agentia a fost excelenta. Multumim pentru tot sprijinul acordat!
Colaborarea cu ANPCDEFP este foarte buna, echipa de specialisti este pregatita sa
ne raspunda la toate intrebarile referitoare la realizarea unor proiecte de cea mai
buna calitate.
Am avut o colaborare foarte buna cu doamnele XXXX si YYYY.
Colaborare eficienta si prietenie din partea agentiei, nu au comportament agresiv.
Colaborare buna, asistenta oferita de reprezentantul ANPCDEFP care a raspuns de
proiectul pe care l-am implementat a fost de mare ajutor.
Apreciez colaborarea cu toti angajatii Agentiei care au aratat deschidere,
promptitudine si amabilitate in comunicarea cu membrii asociatiei nostre.
Colaborare, sprijin, informatii utile, sfaturi.
Colaborarea noastra este la inceput de drum, asadar deocamdata nu am de spus decat
lucruri pozitive privind colaborarea cu ANPCDEFP.
Am fost multumitå de colaborarea cu ANPCDEFP
Excelenta colaborare, deschidere spre comunicare, consiliere, indrumare,
Îmi place că este o bună colaborare între membrii ANPCDEFP și noi, persoanele din
spatele ecranului. Îmi plac toate webinariile care sunt postate, atât pentru utilitatea
lor (care este) cât și pentru eficiența cu care sunt create.
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Colaborarea cu ANPCDEFP este de inalta tinuta si ne ajuta in activitatile de
implementare si monitorizare a proiectelor Erasmus+
Colaborarea este foarte buna, raspunsurile la intrebari sunt clare, concise.
Comunicarea, prin mail sau telefonica este prompta. Amabilitate, intelegere,
disponibilitate pentru rezolvarea problemelor ivite.
O buna colaborare cu reprezentantii agentiei a facut posibila cresterea calitatii
proiectelor implementate.
Apreciem colaborarea efcicienta cu ANPCDEFP.

Comunicarea cu beneficiarii
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Raspunsuri utile la intrebari/nelamuriri.
Comunicarea de pe social media; transparenta in comunicare; site-ul si stirile
postate suficient de des si cu grad ridicat de relevanta.
Comunicare eficienta, promtitudine, clarificare cu privire la organizarea
intalnirilor transnationale, materiale utile puse la dispozitie.
Comunicare eficienta cu toti cei implicati. Interes pentru detalii. Materialele
furnizate in timpul intalnirilor. Informatiile furnizate in timpul intalnirilor
organizate de ANPCDEFP in vederea infomarii/consilierii cu privire la
implementarea proiectului.
Asa da comunicare, asa da amabilitate, asa da promptitudine, asa da claritate
explicatii, asa da echipa!!! Va multumim si am fi fericiti daca colaborarea cu toti
finantatorii ar fi atat de buna ca si colaborarea cu ANPCDEFP.
O buna comunicare cu oameni informati, bine pregatiti ce au capacitatea de a consilia.
Apreciem modul de comunicare, transmiterea continua de informatii si invitatia la
diverse evenimente de interes, calitatea umana a responsabililor din Agentie cu
care relationam curent, solicitudinea cu care se straduiesc sa raspunda intrebarilor
noastre, chiar atunci cand, pe moment, nu se pot pronunta, dar revin, dupa un timp,
cu informatiile/solutiile solicitate. Le multumim!
Felicitari echipei de comunicare, mi se pare ca face o treaba foarte buna
Aspectele pozitive se refera la comunicarea si atitudinea unor responsabili de
programe. Au fost foarte deschisi si au oferit suport de cate ori a fost nevoie.
Comunicare si colaborare cu Agentia prin persoanele de contat. Sper ca toti
reprezentatntii Agentiei sa fie precum doamna XXXX: deschisa, prompta, corecta,
amabila, s.a. V a multumim pentru colaborare.
Raspunsuri foarte prompte din partea Agentiei.
Bună comunicare cu exhipa ANPCDEFP
Discutiile cu personalul ANPCDEFP ofera informatii utile pentru derularea
proiectelor.
Raspunsuri clare la intrebari
Comunicare corecta, prompta, fructuoasa si eficienta
Răspunsuri prompte la emailuri
Comunicarea eficienta si in timp util cu coordonatorul Departamentului de
Proiecte, in conditiile unui volum mare de activitati, poate constitui un model de
bune practici. Participarea la evenimentul CONNECTOR 2.015 in perioada 30
iunie - 6 iulie 2015 a fost o experienta de neuitat, cu multiple implicatii pozitive
asupra intelegerii si aplicarii metodelor de invatare interactiva. Informatiile
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primite, in detaliu si in timp util, de la organizatori respectiv intreaga organizare a
evenimentului, pot fi, de asemenea, un alt exemplu de model de bune practici.
Raspuns rapid. Raspunsuri in scris nu doar telefonic pt orice comunicare
Raspunsuir prompte; intalniri cu reprezentantii/formatorii ANPCDEFP
Comunicarea cu Agentia este facila si rapida.
Comunicarea cu reprezentantii agentiei este si a fost foarte prompta si eficienta.
Sesiunile de informare organizate dupa aprobarea proiectelor au fost foarte utile,
raspunzand la multe intrebari legate de program, Mobility Tool, reguli financiare etc.
Crearea grupului parteneriate S2SErasmusplus - pentru comunicarea între
coordonatorii de proiect - și, din când în când, răspunsuri clare la întrebările
coordonatorilor
Comunicarea foarte prompta pe forumul dedicat proiectelor strategice scolare.
Foarte buna comunicare si colaborare cu ofiterul de proiect desemnat! Nota 10+ in
Erasmus+!
Raspunsuri la intrebari in timp util
Comunicare deschisa, prompta, profesionala
Cel mai pozitiv aspect este acela că există un contact foarte apropiat cu ofițerii
agenției atât prin telefon cât și prin e-mail, iar senzația lucrului cu ei este că sunt
foarte dedicați în ceea ce fac.
Comunicare rapida, eficienta - raspuns prompt la intrebarile trimise prin email.
Telefonic, comunicarea cu Agentia este buna si eficienta.
Comunicare prompta.
Informațiile mai clar elaborate. Nu am înțeles cum să aplic și nimeni nu a reușit să îmi
explice.
Comunicarea, indrumarea EXCELENTA in organizarea evenimentelor SET2015,
ZEN 2015, CONNECTOR 2.015 and more. IMPLICAREA profesorilor in
activitatile de educatie nonformala.

Evaluarea
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Feedback pe propunerea de proiect depusa, elaborat, cu argumente, cu sugestii de
imbunatarire, atitudine deschisa. Foarte bine!
Explicatii punctuale in urma evaluarilor sunt valoroase, oferindu-ne repere in
activitatea ulterioara.
Respectarea termenelor propuse pentru evaluare
Feedback-ul primit în urma proiectului depus
Evaluare obiectiva
Evaluarea candidaturii s-a realizat dupa criterii clar stabilite. Punctele tari si
punctele slabe ale proiectului au fost bine evidentiate.
Anul acesta (2015) am primit feedback de la Agenție , in care ni s-au explicat
greșelile pe care le-am făcut in scrierea proiectului de mobilitate pentru scoala
noastră! Probabil ca la scrierea proiectului pe care il voi depune in anul următor
îmi vor folosi aceste informații!
Un lucru extrem de bun este raspunsul primit in urma evaluarii in cazul in care
proiectul a fost respins pt a sti ce mai trebuie imbunatatit
Feed-back-ul oferit de evaluatori pentru propunerea de proiect KA1.
Nu a fost aprobat proiectul meu si am primit informatii foarte utile despre faptul
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cum trebuia sa procedez.
Faptul ca am fost atentionati prompt atunci cand am omis sa trecem niste date in
formularul de candidatura in 2014 a fost foarte important pentru noi, deoarece
astfel am inclus datele omise si candidatura a ramas valida. Daca membrii Agentiei
nu ne anuntau, intreaga noastra munca era zadarnica.
Consider bine venite feedback-urile transmise de Agenție în urma aplicațiilor
respinse. Am regăsit în ele aspecte importante pe care vom încerca sa le
îmbunătățim. De asemenea consider o inițiativa buna organizarea noilor cursuri
separat pentru Mobilități și respectiv parteneriate strategice. Speram ca in acest fel
sa primim mai multe informații concrete și utile
Explicații pentru respingerea candidaturii.

Profesionalismul personalului ANPCDEFP
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Gandire Libera, Profesionalism, Adaptare la nou
Le multumesc responsabililor de proiectele noastre pentru rabdarea si
profesionalismul de care au dat dovada, in special doamnei XXXX .
Oameni foarte bine pregătiți, care răspund cu răbdare și promptitudine solicitărilor
noastre
Profesionalism!
Intodeauna am primit raspuns rapid si profesionist la intrebari si solicitari privind
fie scrierea/depunerea unei aplicatii, fie implementarea unui proiect. Personalul
stie sa fie prietenos dar in acelasi timp sa ramana foarte profesionist in abordare si
suportul oferit. Orice problema se discuta, se analizeaza, nu exista respingere sau
situatia in care sa primesti un raspuns negativ din start: se cauta solutii, nu exista
"nu se poate!", iar abordarea e centrata pe beneficiar (acesta este in centrul
preocuparilor personalului agentiei).
Echipă de profesioniști, cu răspunsuri prompte la toate solicitările.
Este o agentie de profesionisti adevarati. Exista multa disponibilitate si promptitudine.
Profesionalism si promptitudine ori de cate ori am avut nevoie de indrumare!!!
Multumesc!
Profesionalismul doamnei XXXX.
Profesionalismul anagajatilor! Asa DA!
Va multumim pentru profesionalism, deschidere si spijin! Felicitari! Sunteti un
model pe care ar trebui sa-l urmeze cat mai multe institutii publice.
Profesionalism, implicare, rezultate
Există o echipă de profesioniști foarte bine pregătiți, dispuși să ofere sprijin pentru
implementarea și derularea proiectelor Erasmus+. Nu au existat bariere de
comunicare cu reprezentanții ANPCDEFP. Vă felicităm pentru modestia și
devotamentul dumneavoastră!
Expertii din cadrul agentiei sunt profesionisti, de fiecare data ofera suport adecvat
in implementarea proiectelor. Am simtit in ultimii ani o imbunatatire considerabila
a comunicarii.
Toti angajatii cu care am intrat in legatura au dovedit cunostinte solide in domeniul
programelor europene, sunt capabili sa ofere informatii diverse, explicatiile sunt
clare, sunt amabili.
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Profesionalism si respect.
Bunavointa, detalii profesioniste, o colaborare profesionista.
Corectitudine si profesionalism. Toata stima si consideratia pentru munca
dumneavoastra!
Profesionalism, deschidere, rabdare.
Profesionalism, corectitudine, disponibilitate. Daca ar functiona toate domeniile ca
Agentia dvs. ar fi excelent!
Colaborez de multi ani cu ANPCDEFP si pot confirma profesionalismul si
transparenta care sunt definitorii pentru activitatea expertilor din agentie.
Amabilitate, profesionalism si respect caracterizeaza personalul AN. Multumim
pentru suport si sustinere.
Sunteti profesionisti. Apreciez enorm calitatea profesionala si umana.
Personalul care se ocupa de coordonarea proiectelor (fie din dep. administrativ, fie
financiar) sunt profesionisti si ne ajuta cu raspunsuri daca apelam la ajutorul lor.
O echipa profesionista!
Felicitari pentru profesionalism si sprijinul acordat!

Promptitudinea personalului ANPCDEFP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Promptitudine in oferirea răspunsurilor.
Multumiri pentru oportunitati, promptitudinea si profesionalismul cu care ne
consiliaza!
Proiectul Phoenix a fost primul nostru proiect și am apreciat ajutorul prompt pe
care l-am primit din partea ANPCDEFP, prin XXXX, pe toata durata proiectului.
Realmente a fost un sprijin real, prompt si cu multa intelegere.
De fiecare data cand am sunat si am avut nevoie de informatii suplimentare
personalul de aici mi-a raspuns prompt si am fost ajutata cu o deosebita
amabilitate.
Sunt foarte multumita, pentru ca de fiecare data cand am ceva de intrebat, exista
cineva la Agentie care imi raspunde prompt la telefon si imi ofera sprijinul.Va
multumesc!
Promptitudine si consiliere in implemantarea proiectului din partea expertilor
ANPCDEFP
Totdeauna am primit prompt un raspuns la intrebarile adresate reprezentantului
agentiei.
Consultantii ANPCDEFP raspund prompt la mailuri
Mi s-a raspuns intodeauna la intrebari si consider ca responsabilii sunt foarte
prompti si intelegatori.
Legatura telefonica este foarte prompta.
Din experienta anilor anteriori pot sa remarc promptitudinea cu care ANPCDFEP
a raspuns solicitarilor fie legate de informatii ce tin de apeluri, fie legate de
implementarea unor proiecte. Experienta avuta este una pozitiva.
Raspunsuri clare la mesaje; Promptitudine; Profesionalism; Interes
Răspunsurile la întrebările noastre au venit prompt și au clarificat nedumeririle
noastre. Mulțumim.
Raspunsurile sunt mereu prompte.
Personalul de la organismul intermediar a fost in permanenta prompt in oferirea
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de solutii, sugestii la problemele intampinate.
Promptitudinea in a raspunde la intrebari; informatii pertinente
Promptitudine si profesionalism din partea agentiei. Multumim !
Apreciez promptitudinea si transparenta dvs
Promptitudine la raspunsul mail-urilor
Promptitudinea colaborarii; Explicatiile pertinente; Management de exceptie;
Promovarea imaginii intitutiei pe plan european
Promptitudinea in a raspunde solicitarilor trimise prin e-mail.
Promptitudine in raspunsuri. Informare prin consiliere la sediul Agentiei deschidere si rabdare pentru a explica toate problemele care s-au pus in discutie
acolo (oct. 2015).
Promptitudine!
Raspunsul prompt la intrebarile adresate; Amabilitate
Promptitudinea angajatilor
Ramaneti la fel de prompti ca pana acum.
Colaborarea cu ANPCDEFP în anul 2015 s-a caracterizat prin promptitudinea
raspunsurilor date la intrebarile adresate privind programul Erasmus+; indrumare
şi colaborare. La cursurile de formare organizate de ANPCDEFP am fost
informata si pregatita conform programului si a documentelor oficiale privind
scrierea de proiecte europene.
Expertii ANPCDEFP raspund cu promptitudine la solicitarile noastre.
Pregatirea personalului si promptitudinea raspunsurilor.
Felicitari pentru promptitudinea si calitatea raspunsurilor oferite ca suport in
implementarea parteneriatului nostru. Apreciem initiativele de genul webinar prin
care putem intra in contact direct cu reprezentantii ANPCDEFP fara a ne deplasa
la Bucuresti.
Promptitudine in ceea ce priveste răspunsul la intrebările adresate prin email.
Pagina Facebook a programului ERASMUS actualizată periodic.
Promptitudinea cu care ne răspundeți la e-mail sau telefon
Promptitudine in oferirea de informatii, amabilitate si disponibilitate.
Apreciez promptitudinea și disponibilitatea personalului agenției.
Multumesc doamnei XXXX pentru modul prompt in care a raspuns intrebarilor mele,
de fiecare data, pentru ca avem un proiect dificil, subfinantat (banda de distanta s-a
calculat si finantat gresit) si datorita explicatiilor si indrumarilor dumneaei am reusit
sa derulez fara probleme primul an de implementare.
Promptitudine, corectitudine, amabilitate.
Promptitudinea și răbdarea doamnei responsabile de județul Bihor, XXXX.
Am avut intrebari/nelamuriri si m-am adresat prin e-mail persoanei indicate pentru
tipul de proiect si judetul in care locuiesc (XXXX) si mi-a raspuns foarte prompt si
la obiect de fiecare data. Multumesc!
Disponibilitate si promptitudine!
Promptitudine, disponibilitate, open-minded.
Apreciez promptitudinea cu care răspundeti la intrebări.
Promptitudinea raspunsurilor oferite la intrebarile adresate.
Intotdeauna am primit ajutor prompt , fara intarzieri si foarte la obiect !
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Colaborez cu dna XXXX in derularea unui proiect KA2 si este o persoana extrem de
prompta. Felicitari doamnei!
Promptitudine, deschidere, relatie de colaborare bazata pe respect, echipa de
profesionisti, coerenta in indicatiile primite! Felicitari si multumim pentru suport!
Raspuns prompt la intrebarile puse; amabilitate si rabdare ori de cate ori am avut
o nelamurire.
Personalul agentiei este foarte prompt in oferirea de informatii si foarte amabil.
Promptitudine exceptionala in raspunsurile legate de problemele implementarii
proiectelor!
Promptitudinte, deschidere, profesionalism, transparenta.
Promptitudine in raspuns; Amabilitate; Oferirea de sprijin.
Promptitudine și solicitudine.

Site-ul ANPCDEFP/Erasmus+
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Inainte era un site foarte reusit, util si usor de realizat.
Organizarea site-ului erasmusplus.ro si transparenta informatiilor. Linkurile utile
cu platformele de cautare de parteneri.
Site-ul agentiei este foarte bine structurat si cu informatii actualizate mereu. De un
real folos sunt intalnirile cu formatorii agentiei organizate in judetele din tara. Se
observa la nivel local implicarea institutiei in popularizarea actiunilor agentiei si in
stimularea organizatiilor de a participa ca partenere sau ca initiatoare la derularea
unor proiecte finantate de Uniunea Europeana.
Noul site al Agentiei este foarte informativ si bine organizat
Organizarea documentelor pe site. Organizarea procedurii de selectie a
candidaturilor - depunerea on line a candidaturilor
Gasirea cu usurinta a documentelor si simplitatea candidaturii. Fara 10 feluri de
anexe si declaratii; stim foarte clar punctele tari si punctele slabe dupa fiecare
evaluare; comunicare eficienta, rabdare din partea angajatilor agentiei; simplitate
la raport.
Site-ul Agentiei furnizeaza documente si informatii clare, bine structurate.
Comunicarea, fie telefonica, fie prin e-mail, cu reprezentantii Agentiei este una
eficienta si prompta, asigurand sprijinul si clarificarile necesare in orice moment.
Site-ul este usor de urmarit. Eu am avut nevoie de cateva modele pentru unele
proiecte si cunsotintele mi-au fost de mare ajutor.
Informatii clare pe pagina web.
Sunt tot mai multe documente urcate pe site si la indemana noastra.

Sprijinul/consultanță acordat/acordată beneficiarilor
•
•

•
•

Informatii privind modul de cheltuire a fondului: tabele - model pentru fiecare
capitol bugetar (inclusiv TVA si alte taxe acolo unde este cazul).
Respectarea termenilor - inclusiv raspunsuri si viramentele; sprijinul si interesul
comun in realizarea unor proiecte de calitate traininguri privind
implementarea/raportarea proiectelor aprobate pentru reprezentantii organizatiilor
beneficiare.
Sunt folositoare formarile directe cum a fost reuniunea de contractare.
Identificarea de solutii pentru o cat mai buna implementare a proiectelor,
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deschidere, transparenta, corectitudine. Apreciez foarte mult ca atat in cadrul
programului Tineret in Actiune cat si Erasmus+ proiectele au fost evaluate cinstit,
fara favoritisme.
1. Foarte utile recomandarile trimise pe e-mail in timpul desfasurarii proiectului. 2.
Excelenta ideea de a anunta, din timp, deadline-ul pentru incheierea raportului
final! 3. Foarte folositoare sesiunile de informare, intalnirile de instruire si de
prezentare a programului. 4. Pentru unii reprezentanti ai AN, chapeau pentru
atitudine! 5. Facebook dinamic. Well done! 6. Apreciez ideea webinarelor.
Foarte buna monitorizarea in etape pentru o reorganizare a implementarii
proiectului.
Reprezentantii ANPCDEFP asigura o buna cosiliere aplicantilor.
Am primit sprijinul echipei in implementarea corecta a proiectelor.
Sprijin
Ca manager de proiect la inceput de drum in SEV, am apreciat sfaturile si
amabilitatea ofiterului de proiect.
Am observat voinţa angajaţilor ANPCDEFP de a ne ajuta cu sfaturi utile, răbdare,
cu care am fost trataţi la cursul de pregătire din luna octombrie.
Multumesc mult pentru tot sprijinul acordat, chiar daca cererea de informatie este
repetitiva.
Informare, ghidare, identificare de solutii, monitorizare foarte binevenita,
disponibilitate... Multumim!
Un sprijin real pozitiv de colaborare din partea responsabilului de judet.
Am fost sustinuti de catre reprezentantul desemnat din partea AN (comentariu
identic a 3 respondenți)
Sprijin informativ in gasirea celor mai bune solutii in etapa de scriere sau
implementare.
Sprijinul oferit de ofiterii de proiecte si promptitudinea si deschiderea lor, pentru
mine a insemnat foarte mult, ajutandu-ma in fiecare situatie.
Am derulat un proiect prin Erasmus+ in anul 2014 si dna XXXX ne-a stat la
dispozitie cu raspunsuri si sugestii de fiecare data cand am consultat-o. Am
apreciat promptitudinea raspunsurilor si amabilitatea dansei. De asemenea cursul
facut pentru comunicare rezultatelor a fost unul placut si util.
Am apreciat modul cum am primit indicatii de fiecare data cand am avut nevoie,
avand in vedere ca, pe fiecare sector pe care am derulat proiecte Erasmus+ eram
incepatori si a fost nevoie sa consultam reprezentantii ANPCDEFP pentru a ne
asigura ca actionam corect. Am castigat incredere in abilitatea de a gestiona
proiecte, multumita atitudinii pozitive de care au dat dovada reprezentantii
ANPCDEFP.
Am fost indrumati foarte bine pentru realizarea raportului final la proiectul
"REPERER-REPARER-RACCROCHER", 2013-2015, pe adresa de grup
multilaterale 2013. In timpul activitatilor proiectului am fost sprijinita mult de d-na
XXXX, prin consilierea acordata cand am solicitat-o.
Să beneficiem în continuare de consilierea reprezentanților profesioniști din cadrul
Agenției în vederea întocmirii unor proiecte mai complete cu șanse mai mari de a
obține finanțarea cerută.
In procesul de aplicare in cadrul actiunii KA 2 2015 am fost cosiliati de catre
168

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

membri AN cu competenta, amabilitate si vocatie. Pe tot parcursul derularii
priectului de mobilitati individuale ne bucuram de consultanta,indrumare si
promptitudine din partea colegilor din ANPCDEFP. Multumiri
Consultanta face to face acordata dupa aprobarea finantarii, in vederea
contractarii, este de departe mai utila si mai prietenoasa decat prezentarea frontala
(in grup).
Orice activitate, problema, sau inadvertenta a fost solutionata in mod constructiv si
democratic.
Va multumim pentru sprijin!
Oameni care doresc sa te ajute.
A fost oferit suport Colegiului in orice conditii. Au fost oferite elevilor conditii
excelente pe tot parcursul proiectului.
ANPCDEFP a oferit intotdeauna suport colegiului de cate ori a avut nevoie.
Aceasta ne-a sprijinit pe tot parcursul proiectului .
Am informatii ca ANPCDEFP ne-a sprijinit pe tot parcursul proiectului,
colaborand cu colegiul ori de cate ori a fost nevoie.
Suntem la curent cu faptul ca Agentia Nationala a oferit suport Colegiului la
nevoie.
Agentia Nationala a oferit pe tot parcursul proiectului sprijin catre Colegiu.
Agentia prin experti a oferit suport pe tot parcursul stagiilor si ori de cite ori am
avut probleme sau nelamuriri asupra unor aspecte.
Am aflat ca de fiecare data Agentia Nationala a daruit Colegiului sprijin de cate ori
a avut nevoie.
Am aflat ca Agentia Nationala a daruit sprijin colegiului de cate ori a avut nevoie .
ANPCDEFP a oferit Colegiului pe tot momentul proiectului sprijin.
Multumiri pentru sustinere si pentru ajutor.
Mulțumesc ANPCDEFP pentru susținere și pentru faptul că am primit de fiecare
dată răspunsuri prompte și cu profesionalism!(atât din partea doamnei XXXX, cât
și din partea doamnei YYYY).
M-am bucurat de sprijin si suport pana am plecat in stagiu Erasmus, pentru orice
intrebare ce tinea de acte Erasmus și nelamuri. As vrea sa multumesc foarte mult
persoanelor de la Oficiul Relatiilor Internationale, pentru suport si receptivitate.
O buna consiliere

Webinar
•
•
•
•
•
•
•

Am urmarit cu interes webinarele in ceea ce priveste depunerea candidaturii pentru
Mobilitati-Educatia adultilor. Informatiile oferite prin e-mail si telefon au fost
clare, concise.
Felicitari pentru organizarea webinariilor! Feed-back-ul oferit de catre angajatii
agentiei.
Organizarea Webinarelor
Mi-au placut webinarele realizate.
Webinarele sunt foarte utile.
Apreciez ideea organizarii webinarelor, mi-ai fost lamurite multe neclaritati.
Foarte utile webinarele inregistrate. In pregatirea aplicatiei m-am folosit de ele.
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Apreciez in mod deosebit posibilitatea de a primi informatii la telefon, mai ales
pentru noi care eram la prima propunere Erasmus+ si nu eram obisnuiti cu unele
concepte.
Webinar in sprijinul depunerii candidaturii pentru KA1 - postat pe website-ul
Agentiei; intalniri de pregatire si consiliere privind implementarea proiectelor
1.Webinarele sunt bine structurate, utile daca se pot gasi in arhiva (nu toti suntem
disponibili la orele propuse), mai multe exemple concrete ar fi binevenite. 2. Feedback-ul
primit de la agentie este un instrument de autocorectare util. Multumim.
Este foarte bine ca ati organizat web-minar! Este foarte bine ca oferiti feed-back
pentru candidaturile respinse.
Asa da-webinare
Formări si webinarii
Consider webinariile existente in preocuparile Agentiei ca fiind instrumente foarte
utile pentru cei interesati in a depune candidaturi. Calitatea training-urilor si a
trainerilor este de apreciat! Si mai ales faptul ca mentineti standarde ridicate in
aceasta privinta.
Extraordinar de benefice intalnirile fata in fata dar si webinarul.
Webinarele, mailurile de informare generale si specifice si intalnirile de
contractare sunt foarte benefice.
Asa Da! Webinare

Cursuri
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Cursul "MobilitatE+" a fost extrem de util si sper ca in 2016 sa reusim sa facem un
proiect de mobilitate viabil.
Organizarea mai multor seminarii de scriere proiecte.
Organizarea de cursuri/seminarii/formari pe E+
Ne bucurăm că se fac seminarii de instruire în privinţa promovării acestor granturi
şi a căilor prin care se pot obţine.
Informare buna! Cursurile realizate sa se realizeze pe o perioada mai mare.
Sugestii: realizarea unei platforme cu cursuri on line de scriere de proiecte,
finantarea proiectelor (este perimata transmiterea informatiei din om in om)
Deseori, apar interpretari si mi-aduc aminte si acum de inceputurile programului
Erasmus+ in care erau interpretari diferite ale Ghidului aplicantului
In decembrie 2014 am participat la curs de scriere de proiecte cu finantare
europeana Erasmus+, organizat de ANPCDEFP. Cunostintele asimilate si
competentele dezvoltate in timpul acestui curs m-au ajutat sa imbunatatesc
proiectul respins in anul anterior si sa obtinem finantarea. Formatorii au furnizat
un curs de calitate, care a facut diferenta.
Faptul ca am fost selectata la cursurile pentru scriere proiectelor Erasmus+,
precum si la cursul DEOR a fost foarte important pentru mine. Intelegerea unor
termeni, a unor strategii /modalitati de planificare si evaluare a proiectelor pe care
le-am scris si depus anterior m-a facut sa inteleg unde am gresit sau unde nu am
atins cerintele evaluatorilor. Formatorii au fost bine pregatiti, au oferit informatii
relevante.
Am participat, in noiembrie 2014, la un curs de scriere a proiectelor Erasmus+,
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sustinut de reprezentantii ANPCDEFB, la Cluj-Napoca. Apreciez in mod deosebit
profesionalismul formatorilor, metodele si procedeele utilizate, modalitatile nonformale si informale folosite. Consider astfel de cursuri deosebit de utile si
instructive.
Sa se mai organizeze sesiuni de formare la AN Bucuresti pe parteneriat strategic si
pe alte linii de finantare; sa se continue cu reteaua de formatori si sa se continue cu
trainingurile din teritoriu; comunicarea telefonica cu beneficiarii este foarte buna.
Cat mai multe cursuri de formare, webinarii.
Sesiunile de formare sunt foarte folositoare, ar trebui sustinute prin indrumare si pe
parcursul scrierii de aplicatii in urma participarii la sesiunea de formare.
Apreciez sesiunile de formare pentru scrierea de proiecte, in fiecare oras
mare/judet.
Multumesc pentru cursul de formare Mobilitate+, acum am curajul sa aplic
proiecte Erasmus, tineti-o tot asa.
ANPCDEFP organizeaza cursuri de: Scriere de proiecte; Diseminare, Exploatare
si valorizare a rezultatelor unui proiect -Rezultate E+, cursuri diferite de initiere
dar si de utilizare a unor bune practici identificate in alte proiecte, care vin si ne
ajuta atat in scrierea unor proiecte cat mai bune care sa obtina punctaje bune la
evaluare si sa fie aprobate pentru finantare si deasemenea ne indruma permanent
si ne sprijina in managerierea proiectelor pe care le avem in derulare; raspund
rapid oricaror intrebari pe care li le adresam; ne invata cum sa diseminam si sa ne
promovam proiectele; ne ajuta in gasirea de parteneri; suntem ajutati in
permanenta in comunicarea eficienta cu partenerii si eventual in managerierea
riscurilor care pot aparea pe parcursul derularii proiectului.
Apreciez in mod deosebit cursurile de formare/informare realizate in diverse zone
ale tarii pentru diversele actiuni cheie ale programului Easmus+.
Cursuri de scriere proiecte.
Am participat la cursuri, traininguri organizate de AN in tara sau in regiunea
noastra si de fiecare data, chiar daca tematic unele din aceste cursuri semanau, am
invatat lucruri noi, metode noi, mi-au fost clarificate nelamuririle. Experienta
dobandita am folosit-o in proiectele organizatiei noastre, in activitatile de
voluntariat saptamanale sau lunare si in lucrul cu tinerii, dar si la in activitatile
scolare (sunt si profesoara). Eu cred ca rolul ANPCDEFP este foarte important si
ca toata echipa AN lucreaza din inima. Le multumesc ca exista, ca au rabdare sa
ne raspunda la toate intrebarile in detaliu, ca ne trateaza pe toti in mod egal, ca ne
indruma si ca ofera atatea oportunitati de formare si mobilitate tinerilor si
adultilor. Felicitari echipa ANPCDEFP!
Cursurile de formare pentru scrierea de proiecte Erasmus + organizate de
ANPCDEFP sunt o idee excelentă.
Speram sa mai putem participa si la alte astfel de cursuri, ca sa ne informam si cu
partea de evaluare dupa finalizarea unui proiect ERASMUS+.
Cursurile organizate in orasele din tara pentru scrierea proiectelor si tehnicile de
invatare. Am participat la un astfel de curs si a fost foarte util, interesant si
interactiv. Asa DA!
Organizarea de traininguri cu beneficiarii sau cu cei interesați. Legătura cu
eTwinning.
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Craiova, 2-4 noiembrie 2015, Cursuri de formare Erasmus+, formatori foarte bine
pregatiti, gata oricand sa raspunda intrebarilor participantilor. Felicitari!
Cursurile organizate de Agentie (două comentarii identice).
Continut al cursul foarte bine structurat si foarte bine prezentat, punctualitate,
metode diverse folosite, formatorii foarte bine pregatiti, au raspuns tuturor
intrebarilor, ceea ce a contribuit la lamurirea multor chestiuni legate de Cursul
Mobilitate+ K1.
Am lucrat foarte bine in cadrul cursului de formare deoarece formatorii au fost
foarte bine pregatitit, au avut materiale foarte bune, clare, explicite si
schematizate! Nota 10! Este bine sa avem posibilitatea sa mai putem participa la
continuarea acestui curs pentru a mai putea completa cunostintele dobandite cu
altele noi!
Este de apreciat claritatea si corectitudinea informatiilor oferite de formatorii
Erasmus+, amabilitatea si rabdarea in fata unor intrebari insistente si, uneori, mai
putin fericit formulate sau cand persoana solicitanta recunoaste deschis ca nu s-a
informat.

Evenimente organizate de către ANPCDEFP sau la care a participat ANPCDEFP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ne prind bine instruirile organizate de ANPCDEFP in teritoriu si prezentarea
exemplelor de buna practica.
Întalnirile realizate la inceputul fiecarui proiect sunt foarte utile.
Reuniunile au fost bine organizate.
Prezenta agentiei la numeroase seminarii in calitate de invitati sau organizatori.
Atitudinea non-formala a staff-ului in evenimentele voastre!
Instruirea la care am participat la debutul proiectului a fost de buna calitate si
deosebit de utila.
Exemple pozitive? E un lucru bun ca au inceput sa se organizeze seminarii la nivel
national, dar ar fi extraordinar daca s-ar organiza astfel de seminarii si la nivelul
fiecarui oras. Multumesc !
Am participat la un seminar de formare organizat de Agentie. Excelent formator!
Au fost foarte bune intrunirile pe baza regionala, pentru noi la Cluj! (NU la
Bucuresti)
Seminarii, intalniri, informari
Apreciez existenta trainingurilor/intalnirilor premergatoare inceperii proiectelor in
care se discuta aspecte practice in legatura cu acestea . In opinia mea ar trebui
organizate intalniri in care responsabilii organizatiilor sa isi poata prezenta
proiectele si impartasii experientele. Macar acele exemple de buna practica ar
putea fi mai bine popularizate altfel nu vad un mijloc de cresterea calitatii
proiectelor, daca asta se doreste. Am scris -daca se doreste- in masura in care
numarul mare de proiecte cu care este asaltata agentia arata interesul pentru
acesta activitate dar ar fi interesanta o statistica legata de numarul de organizatii
noi (la nivelul fiecarui an), care nu au mai beneficiat de finantare. Cine scrie
proiectele (nu nominal) - departament intern sau consultant extern? Este persoana
respectiva implicata in implementare? Este ABSOLUT NECESARA, o monografie
contabila pentru fiecare tip de actiune ca sa nu mai existe discutii de acest gen si
raspunsuri punctuale.
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Mi-a placut reunuiunea de contractare de la Bucuresti, din 21, 22 septembrie 2015.
Reuniunile de formare in vederea contractarii. Reteaua de formatori. Disponibilitatea
si rapiditatea cu care am primit raspunsuri pe orice cale: telefon, email.
Comparativ cu relatarile partenerilor europeni, consider ca Agentia Nationala din
Romania este profesionista si sunt mandra de asta!
Reuniunile de formare sunt bine organizate, materialele furnizate sunt bune cu
informații suficiente.
Modul de organizare și prezentarile/informarile reprezentantilor AN la reuniunea
de informare si consiliere - proiecte de parteneriat strategic doar intre scoli
(coordonatori) din 9 oct. 2015.
Organizarea de sesiuni de formare sau workshop-uri pentru scrierea proiectelor
Erasmus+ si de informare privind Erasmus+.
Întalnirea responsabililor de proiect de la ANPCDEFP a avut un rol foarte
important in initierea responsabililor de proiect aflati pentru prima data in aceasta
pozitie; ar fi foarte utile intalniri cu responsabilul de proiecte europene din ISJ
(fiind mai putin costisitoare aceste intalniri de informare decat o deplasare la AN)
Sesiuni de informare foarte interesante si utile. Promptitudine si profesionalism.
Din inima va felicit pentru aceasta activitate la care am participat-REUNIUNILE
DE CONTRACTARE si pentru informatiile extraordinar de benefice pe care le-am
primit. Mi s-au clarificat foarte multe lucruri, chiar daca mai am ceva nelamuriri
pe ici pe colo, dar macar nu mai sunt asa de speriata vis-a vis de ceea ce anume
aveam de facut, evident, in mod corect, si nu dupa ureche. Sunteti extraordinari si
intr-adevar sunteti profesionisti de inalta clasa. Multi din cei care tin fraiele acestei
tari ar avea de invatat multe de la dvs. Va felicit inca odata pentru tot si va
multumesc pentru ca existati! Si chiar v-as ruga sa le transmiteti si colegelor dvs
aceste cuvinte, avand in vedere ca starea de rau profunda prin care am trecut m-a
impiedicat sa le retin numele tuturor si sa le pot, astfel, transmite eu personal.
Sunteti niste oameni minunati! Nu pot sa nu amintesc despre atitudinea d-nei
XXXX care este un OM de exceptie, o persoana absolut extraordinara si pentru
care simplele multumiri reprezinta mult prea putin din tot ceea ce as putea eu spune
si careia ii voi ramane si eu si familia mea indatorati. Trebuie sa spun despre
deschiderea d-nelor XXXX, YYYY, ZZZZ, despre felul in care colaboram, despre
promptitudinea cu care mi-au raspuns la toate solicitarile si despre modul in care
m-au ajutat sa depasesc toate problemele. Sunt onorata sa lucrez cu astfel de
oameni si sincer, cred ca AN ar putea sa „inchirieze” astfel de specialisti si pe la
alte institutii pentru a-i mai educa si pe altii. Va multumesc inca o data si din inima
va doresc sa nu va schimbati!
Mi-a placut foarte mult cum a fost organizat Evenimentul Linguafest.
Apreciez in mod pozitiv initiativa de a fi invitati la evenimentul de diseminare
organizat de Agentie la Budapesta si mai ales posibilitatea oferita de a ne disemina
rezultatele propriilor proiecte. Astfel de initiative fac sa ne cunoastem mai bine atat
coordonatorii cu personalul agentiei cat si coordonatorii de proiecte intre ei.
Instructajul realizat pe proiect a fost bine structurat.
Reuniunile de contractare si de raportare sunt bine organizate.
Instruiri foarte bine realizate, disponibilitate de a sta peste program pentru a
raspunde la toate intrebarile.
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Posibilitatea de a participa la seminarii de informare cursuri de formare etc.
Reprezentantii tineri ai agentiei sunt mult mai eficienti în informare.
Organizarea intr-un mod foarte riguros si ”inspirat” a diverselor evenimente (de
informare, de diseminare, de valorizare, de formare). Disponibilitatea pentru
acordarea de consultanta. Inalta calitate profesionala si atitudinea mereu
colaborativa, suportiva, incurajatoare.
Am participat la o conferinta AN in cadrul careia au fost organizate mai multe
activitati printre care si diseminarea proiectelor de succes. Personal, am fost foarte
incantata de faptul ca am intalnit colegi care au coordonat proiecte si am lamurit
diverse dileme, am impartasit probleme privind selectia candidatilor si tot asa.

Rețeaua de formatori
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•

•

Formatori foarte bine pregatiti.
Multumim pentru reteaua de formatori cu oameni super faini care fac o treaba
excelenta.
Formatorii ANPCDEFP au dat dovadă de mult profesionalism, au avut răspunsuri
pentru toate întrebările; au insistat pe aplicații practice. Atmosfera de la cursFOARTE PLĂCUTĂ! De remarcat promptitudinea cu care angajații Agenței au
răspuns solicitărilor.
Am participat la o formare organizata de formatorii agentiei, care a fost foarte
interesanta si utila.
Formatorii Agentiei Nationale isi fac treaba din plin. Am invatat multe in urma
participarii la cursurile organizate de agentie.
Formatori profesionisti.
Formatori eficienti; cei doi pe care i-am avut noi la Pitesti au format o echipa.
modalitati atractive de prezentare a materialelor si informatiilor. Ne-au pus la
munca, au imbinat optim perioadele de pauza si cele de munca; mi-a placut
"condimentarea" cu diverse jocuri.
Ati acordat sprijin retelei de formatori in dezvoltarea unor module noi de training
care sa creasca calitatea proiectelor scrise si implementate. Ati fost perseverenti in
promovarea evenimentelor organizate de catre voi si ati implicat institutii cheie in
promovarea lor (ex.:ISJ-uri). Ati urmarit si masurat gradul de atingere al
obiectivelor setate privind numărul de candidaturi depuse și numărul de
candidaturi aprobate. Ati setat prioritati realiste privind accesul la cursurile de
formare. Felicitari!
Formatorii
Formatorii au prestat servicii informationale de exceptie. Informatiile oferite au
fost de un real suport ajutandu-ma sa inteleg acele lucruri pe care nu le-am inteles,
iar prezentarile dumnealor pe parcursul intregului curs au fost la superlativ!!!
Multumesc pentru oportunitate..acum am ce impartasi colegilor !!!
O retea de formatori foarte buna!

Alte aspecte
•

Cand ii intalnesti, constati ca nu sunt 'bau-bau', asa cum par cand trimiti o
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candidatura si iti e respinsa si nu stii de ce.
Apreciez feed-back-ul pe care-l dati aplicatiilor trimise, rapoartelor, etc. pentru ca
ajuta la imbunatatirea documentatiilor
Felicitari! Cat mai multe activitati de formare/informare, care sa ne ajute in
scrierea aplicatiilor!!!
Organizarea unor seminarii de informare si pentru contabilii scolilor.
Materialele suport pentru Mobility Tool – de foarte mare ajutor (de la
responsabil). Raspuns prompt si la subiect. Suport foarte bun pentru probleme
aparute pe parcurs. Rabdare, deschidere pentru a rezolva problemele aparute.
Mediatizare persuasiva similara celei facute de companiile private.
O vorba din poporu' american zice: Daca nu e stricata, nu o repara. Suntem fani
ANPCDEFP (agentia cu nume de alfabetar...) pentru: transparenta, obiectivitate,
corectitudine, useer friendliness.... si multe alte argumente ale agentiei.
Vă mulțumesc pentru sprijin!
In primul rand trebuie remarcata rapiditatea si corectitudinea informatiilor oferite
de catre angajatii AN. Apoi toate informatiile despre depunerea unei candidaturi se
gasesc pe site-ul AN.
Da am aplicat pentru doua stagii de formare- Comenius si Grundtvig in 2012, la
care am participat si de care sunt foarte mandra pentru ca au adus un plus de
valoare in formarea mea si a elevilor pe care ii modelez si am implementat un
proiect multilateral Comenius care a avut un mare impact asupra scolii,
comunitatii si asupra partenerilor pe care i-am avut in proiect in sensul ca au vazut
ca suntem o scoala responsabila, creativa si cooperanta. Multumesc ANPCDEFP
pentru tot suportul oferit!
Va multumesc in numele organizatiile pe care le reprezint pentru oportunitatile de
dezvoltare si pentru profesionalismul de care dati dovada!!
În cadrul proiectului am primit vizita de la departamentul de control si apreciez ca
aceasta a fost foarte utila si corecta, o analiza obiectiva, structurata si de ajutor in
viitoarele actiuni intreprinse.
Toata activitatea ANPCDEFP este "ASA DA!"
Sunteti o echipa minunata. Sustinerea in implementarea proiectelor este foarte
buna. Va multumim pentru sprijinul oferit.
Succes, contiunati tot asa!
Am fost contactata pentru completarea documentelor pe platformă de mai multe
ori-fisa financiară.
Ne bucuram de grupurile comune realizate in colaborare cu toti beneficiarii pentru
a avea un schimb real de informatii.
Informatiile transmise de Agentia Nationala despre programele Comenius,
Erasmus+ pe care le-am accesat au fost intotdeauna bine diseminate, lucru care sa vazut in comparatie cu partenerii externi.
Sunteti o echipa foarte buna si faceti o treaba deosebita.
Sunt foarte multumita si recunoscatoare pentru tot sprijinul acordat.
Imi place cum angajatii raspund la intrebarile mele. Ne explica pana intelegem
procesul. Si sunt foarte intelegatori. Ne ajuta feedbackurile la proiecte pe care nu
le-am castigat.
Agentia noastra s-a dovedit mai bine informata decat alte agentii europene.
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Total e OK
Am apreciat faptul ca mi s-a dat ocazia sa corectez o eroare pe care nu am
observat-o in formularul de aplicare pentru un proiect Erasmus+ (lipsea o fila
dintr-un document atasat la anexe), proiectul fiind eligibil si astfel putand trece in
etapa de evaluare.
Raspunsurile date la problemele avute.
Fundatia Csillagvaros, Oradea, este partener al Institutiei de tineri CVJM, Goerltz
din Germania. Noi suntem institutie de trimitere pentru ei.
Am avut parte de toata intelegerea si sprijimul Agentiei, am fost intampinata cu
empatie si raspunsul a fost cat se poate de prompt.
Multe informatii pe site, in ghiduri. Avem tutore de proiect si adresa de contact. Am
primit feed back la prima evaluare in timp util ca sa putem redepune proiectul.
Felicitari! Mult succes pe mai departe! Astept cu nerabdare noile cursuri cu
formatorii Agentiei!!!
In continuare cea mai serioasa, integra si deschisa institutie a statului. Un exemplu
demn de urmat pentru celelalte institutii. Keep it real :)
Vă mulțumim pentru înțelegerea și ajutorul în toate cazurile când a fost necesar!
Multumim!
Excelent! Inconparabil cu alte agentii din UE cand vine vorba de promptitudine,
profesionalism, viteza de raspuns.
Am fost foarte multimit de toate serviciile oferite.
Apreciez foarte mult varianta simplificata a rapoartelor individuale pentru
participantii in mobilitati. Sper sa ramana si pe viitor tot sub aceasta forma.
Mulțumesc pentru susținere și pentru colaborare!
Dedicatie, promptitudine, profesionalism. Felicitari !
Oameni minunati si deschisi!
Felicitari expertilor pentru atitudinea deschisa si promptitudine!
Faceti o munca enorm de mare si grea! Asigurati ajutorul pentru tineri sa schimbe,
pas cu pas, propria viata sau lumea. Sunteti pregatiti sa raspundeti si la intrebarile
cele mai stupide sau complexe. Colaborati cu organizatii in mod operativ. Jos cu
palaria! :) Multumim!
Aspecte pozitive: apropierea fata de autoritatile publice locale, institutiile publice,
comunicarea facila cu reprezentantii ANPCDEFP in diverse ocazii (seminarii,
cursuri, activitati in proiecte, depunerea de aplicatii, intocmirea rapoartelor de
activitate), informari utile privind completarea unei cereri de finantare bine
realizata, valorificarea punctelor tari si evitarea punctelor slabe constatate din
experienta anterioara a proiectelor depuse.
Vă mulțumim pentru ajutor, pentru îndrumare, sprijinire și promptitudinea cu care
ne răspundeți la întrebări.
Foarte bune tutorialele, rapoartele de monitorizare cerute au orientat activitatea de
implementare a proiectului.
Competenta experților coordonatori ai proiectelor..
AN este o organizatie serioasa, responsabila, care indruma profesionist orice
doritor de participare in proiectele Erasmus+. Sprijinul AN se reflecta direct in
cresterea calitatii invatamantului romanesc prin integrarea acestuia in Spatiul
European al Invatamantului Superior.
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Videourile de promovare a programului Erasmus Plus care sunt folosite de Agenții
Naționale și organizații din afara țării în sesiunile informative dedicate acestor
proiecte!
O echipa dinamica, plina de energie.
Noua locatie este mult mai potrivita decat precedenta.
Echipă bună și eficientă.
Apreciez ca bun sprijinul expertului tehnic pentru proiectele in domeniul educatiei
adultilor, D-na XXXX, dar se simte lipsa D-nei YYYY in ceea ce priveste partea de
detalii concrete, acolo unde prevederile din ghid Erasmus+ nu sunt foarte explicite.
Apreciez initiativa agentiei, referitoare la cursuri de instruire in cele 8 regiuni, pentru
imbunatatirea calitatii aplicatiilor KA1 si KA2.
Informatiile au fost utile si la timp.
Suntem mulțumiți. Cei de la ANPCDEFP mereu sunt dispuși să ne ajute.
Apreciez initiativa domnului XXXX de a organiza sesiuni de consiliere pentru a
imbunatati propunerile de proiecte in programul KA2 - Parteneriat strategic Colaborare universitara internationala.
Eficiență, Comunicare, Încredere, Ajutor.
Usor de accesat, o scoala pentru toti cei care mai tarziu pot sa lucreze in alte
domenii si surse diferite de finantare.
Am dori sa ne îndrumați și în continuare în derularea proiectelor, așa cum se intampla
în anii anteriori. Foarte utila Reuniunea de informare, informații concrete.
Receptivitatea personalului.
Faceti treaba buna, propun sa mergeti mai mult pe la ONG-uri si Universitati.
Totul decurge foarte normal , cu termene clare si solutii la toate problemele !
Dialogul pe care l-am avut cu dna. XXXX a fost unul profesionist, la obiect si
sincer.
Relatia este foarte buna, desi am fost dezamagit de pozitia ANPCDEFP vis-à-vis de
decizia pe care a luat-o in vara, sa imi de-a 75.5 puncte si sa imi respinga
proiectul. Repet, nu inteleg de ce a mai publicat punctajul. Colaborarile cu dna
XXXX, cu dna YYYY la ERASMUS + si cu dna ZZZZ la LdV au fost excelente si le
multumesc pentru ajutor inca o data.
Am derulat o actiune Leonardo da Vinci in anul 2013 si am fost foarte multumita de
felul in care s-a monitorizat actiunea si s-a ocupat personalul ANPCDEFP de buna
desfasurare a actiunii. Imi pare foarte rau ca, lucrand la un liceu teoretic cu mai
multe profiluri, nu mai suntem eligibili pentru a candida inca o data.
Toate aceste proiecte sunt foarte utile pentru a vedea exemple de buna practica
educationale.
In acest an, 2015, am devenit parteneri, intr-un proiect Erasmus+ KA2, am
participat la reuniunea de informare, doamnele au explicat foarte clar.
Felicitari!
In cadrul unuia dintre proiecte responsabilul de proiect nu a verificat mailul timp
de o luna, perioada in care trebuia raspuns la chestionarul de monitorizare;
agentul AN a avut rabdare si intelegere si ne-a sunat pentru a remedia aceasta
intarziere.
Din cele observate, cred ca ANPCDEFP isi indeplineste atributiile cat se poate de
obiectiv, nu exista subiectivism. Totul este clar si la obiect. Materialele sunt trimise
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la timp (pe email), raspunsuri prompte si rapide la intrebari, pe intelesul tuturor.
Angajatii din cadrul Agentiei sunt niste profesionisti. Atitudinea pe care o au fata
de candidati este laudabila, nu exista tendinta de "a certa" pe cineva, daca nu a
inteles unele aspecte. Explicatiile sunt oferite mereu cu calm si complet. Multumim!
Expertii ANPCDEFP -Asa DA. persoane competente. Ar fi bine de emis de catre
agentie materiale sintetice privind tipurile de programe Erasmus+, cui se
adreseaza si pasii care trebuie parcursi pentru buna implementare a proiectului,
iar de la contabilitate precizari clare privind utilizarea bugetului aprobat,
documente care sa justifice cheltuirea sumelor (enumerare tipuri de documente).
Succes!
Multumiri si mult succes in viitor!
De-a lungul anilor am derulat mai multe proiecte ( educatie, cercetare) cu diverse
surse de finantare, au fost momente cand trebuia sa intreb ceva , aveam nelamuriri
si nu aveam la cine sa apelez. De cand colaborez cu ANPCDEFP in derularea
proiectelor ( incepand cu 2011) nu a fost nici un moment in care sa fi avut nevoie
de ajutor si indrumare si sa nu o fi primit. Echipele de monitorizare mi-au dat de
absolut fiecare data, cu mult profesionalism, toate informatiile si suportul de care
am avut nevoie.
Unii angajati sunt foarte umani - XXXX
Personal foarte bine pregatiti, foarte amabil.
Oportunitatea de a redepune proiectele respinse, după ce sunt evaluate de către comisie
și se emit recomandări în cadrul capitolelor care nu au primit un punctaj suficient.
Vă multumim pentru promptitudinea de care ati dat dovada in rezolvarea unor
probleme punctuate. De exemplu, inscrierea la seminarii.
Apreciem modul de relationare si pregatirea lui XXXX. Din punctul nostru de
vedere este un reprezentant AN care merita respect.
Participarea in proiectele de mobilitati cu un numar de 10 - 15 elevi este usor de
gestionat atat pentru organizatia de primire cat si de trimitere. Nu-mi imaginez cum
o institutie poate fi implicata cu 100 de mobilitati, cum se face selectia, cum se
poate asigura logistica necesara derularii mobilitatilor, cum se asigura pregatire
de calitate pentru participanti.
Transparenta si lipsa birocratiei.
Responsabilul meu de proiect, doamna XXXX a dat dovada de foarte bune abilitati
de comunicare si profesionale in sprijinul pe care l-am solicitat. Am reusit sa capat
incredere si sa construiesc incredere in echipa de proiect, am depasit cu usurinta
obstacolele aparute in organizarea proiectului, am invatat multe aspecte practice
ce tin de organizarea unei vizite de planificare in avans. De asemenea, am avut
parte de o buna sustinere in pregatirea proiectului din partea responsabilului
nostru. Multumiri din suflet!
Sunt prea multe ca sa le pot insera...
Plata tranșei inițiale a fost făcută la timp. Materiale interesante, dar care se mai
pot imbunatati cu exemple de buna practica.
Un ghid foarte concis, clar! O oportunitate pentru multe categorii de persoane!
Felicitari!
Personal foarte bine pregatit. Din pacate site-ul nu ofera informatii usor de
accesat.
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Initiativa de a facilita completarea raportului intermediar prin explicarea tuturor
itemilor.
Mi s-a raspuns la orice intrebare adresata. Sunt foarte utile intalnirile fata in fata
de la reuniunile de informare.
Multumim pentru sprijinul acordat in implementarea proiectelor!!! Felicitari si
succes!
Informatii multe, detaliate.
Seriozitate, competenta, promptitudine.
Ma bucur ca in Romania sunt acesti tineri inimosi care lucreaza in domeniul
programelor europene pentru tineret. Echipa ANPCDEFP este bine structurata, se
colaboreaza usor, eficient si rapid atunci cand avem nelamuriri. Continuati pe
acest drum care va aduce cu siguranta o imagine reala a romanilor in lumea
intreaga. Cu tineri si pentru tineri lumea va avea siguranta ca viitorul nu se va
opri, ci se va contura sub orizontul cunoasterii, cooperarii, colaborarii in marea
familie europeana.
Apreciez în mod deosebit disponibilitatea personalului Agenției de a furniza
informații și sfaturi pentru implementarea eficientă a proiectelor.
Am apreciat faptul ca ne-au informat despre rezultatul aplicatiei, desi
coordonatorul era din alta tara. De asemenea, raspunsul la mailuri este prompt.
Mobilitatile internationale sunt utile din punct de vedere al rezultatelor:
participantii capata experienta, se schimba idei, se formeaza echipe de lucru
internationale, se face schimb de idei. Implementarea este facila si cu cerinte
birocratice reduse in comparatie cu alte linii de finantare. In prezent reprezinta un
instrument exceptional in dezvoltarea sistemului educational din Romania.
O institutie deschisa cu multi oameni care merita felicitati
Persoanele de contact de la AN au fost intotdeauna foarte bine informate, obiective,
amabile, inteligente si precise. Am gasit intotdeauna raspuns la intrebari, rapid si
eficient.
Multumim pentru ajutor!
Ar trebui ca acele persoane care "stiu" ce au facut in agentia dvs sa fie un model si
pentru ceilalti... adica exact cei pe care i-am amintit inainte: XXXX si YYYY.
Vreau să am încredere în AN. Atât.
Vã felicitãm pentru prestatia dumneavoastrã si pentru tot efortul depus zi de zi!
Felicitãri si pentru webinare - credem cã ar trebui sã organizati si pentru proiecte
în derulare!
Am gasit sprijin pentru completarea formularelor si lamurirea neclaritatilor. Am
primit observatii clare si pertinente dupa evaluarea proiectului, observatii care ne
ajuta sa fim mai buni la redactarea urmatorului proiect.
Multumim pentru amabilitate, seriozitate, interes.
Am apreciat si apreciez amabilitatea, profesionalismul si disponibilitatea unor
persoane care ne-au indrumat foarte bine in proictele de parteneriat tip VET (LDV) de
exemplu d-na XXXX, d-na YYYY. Din pacate, acum responsabilitatile s-au schimbat iar
pe sectorul respectiv de cate ori am pus intrebari am ramas cu ele "in aer". De cateva
ori intrebarile au fost redirectionate spre D-na ZZZZ, dar reactia/raspunsul a fost de
fiecare data mai mult decat dezamagitor. Cum se spune, omul potrivit la locul potrivit
(ar fi de dorit ) ar trebui sa continue la Agentia Nationala.
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Personalul amabil, punctual.
Vă mulțumesc pentru disponibilitatea dvs și pentru tot ceea ce faceți pentru a putea
implementa corect proiectele pe care le derulam.
Reprezentantii Agentiei au fost intotdeauna de ajutor cu promptitudine si eficienta.
Ne dorim extinderea proiectelor europene si pe alte axe.
Totul!
Ma bucur ca avem o agentie nationala langa un campus universitar, dau sperante
tinerilor.
Aprecieri pentru respectarea termenelor, pentru informarea rapida si transparenta
a beneficiarilor.
Explicatii clare; promptitudine; cursuri organizate in tara; materiale video clare.
Inca este cea mai eficienta, deschisa, competenta institutie publica din cate cunosc.
Are o "doza" mare de personal calificat/competent ce ofera suport profesionist,
promptitudine si interes pentru beneficiari.
Eficienta, Comunicare, Deschidere, Ajutor, Incredere.
Colaborarea cu Agentia este sigura transparenta si plina de confort pentru noi.
Multa seriozitate,ospitalitate,amabilitate.
Cazarea a fost foarte buna, iar profesori amabili si foarte intelegatori.
Apreciem efortul de a promova proiecte in randul comunitatii care sunt de un real
folos. Pe langa faptul ca se produc reale activitati de invatare si cadrele didactice
invata si achizitioneaza noi competente cum ar fi managementul proiectelor. De
asemenea apreciem deschiderea multor ofiteri de proiect care sunt prompti in
raspuns si indrumare. Apreciem seminariile si conferintele AN care sunt de un real
folos si de o calitate ridicata.
Apreciez activitatea ANPCDEFP si consider ca in cea mai mare parte satisface
asteptarile beneficiarilor.
Ma bucura foarte mult implicarea agentiei in implementarea proiectelor. Sunt
profesionalisti in adevaratul sens al cuvantului, deschisi la solutii, eficienti in
rezolvarea problemelor aparute.
Toate persoanele care au intrat in contact cu noi au fost pregatite exemplar. Ni s-a
raspuns rapid la intrebarile pe care le-am avut.
Persoanele cu functii mai inalte par in general mai dragute. Poate cele cu functii
mai mici sunt intimidate si exagereaza din dorinta de a face bine?
Consider ca procedurile sunt mult mai clar definite decat in alte tari, de exemplu
cand se efectueaza o modificare in cadrul proiectului.
Felicitări pentru activitatea realizată și suportul acordat!
Continuati asa cum lucrati acum, referitor la comunicare, coordonare proiecte,
deschidere, transparenta.
Ne place mult cum lucreaza agentia, cred ca e dificila trecerea la Erasmus+ si
lamurirea tuturor celor implicati si afectati de aceasta schimbare!
Personalul din cadrul agentiei este foarte bine pregatit si mereu amabil...:).
Consider ca prin aceste activitati Agentia ne ofera posibilitatea unei dezvoltari
profesionale si exersarea limbii engleze.
Mulțumesc pentru răspunsurile prompte la mailuri si la telefon.
De fiecare data se gasesc solutii pentru toate problemele noastre! Este meritul
echipei minunate a ANPCDEFP ! Multumim !
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DA: Informaţiile solicitate sunt primite în timp util; Răspunsurile la întrebările
adresate vin repede (via email); Exprimarea este clară şi uşor de înţeles; Cei mai
mulți reprezentanţi AN demonstrează răbdare, tact şi o bună pregătire în domeniu.
Sunt calmi şi oferă detaliile solicitate fără să afişeze un ton de superioritate; Site-ul
AN este bine organizat şi oferă informații utile.
Apreciem participarea unui reprezentant al ANPCDEFP, invitat in proiectul
nostru international, desfasurat in vara 2015. Deschiderea cu care ne-a onorat cu
prezenta si informatiile oferite, au constituit un suport pentru noi in raport cu
partenerii din 17 tari europene prezenti la eveniment. Multumim!
O gamă largă și variată de programe și proiecte la care putem aplica.
Sunt oameni care lucreaza cu suflet acolo, dar mereu la actiunile tineret lucrurile
au fost confuze si amestecate, asa s-au mentinut in continuare.
Crearea unor astfel de proiecte vine perfect in ajutorul studentilor, profesorilor dar
si pentru intreaga comunitate. Aceste proiecte de interculturalism ne contureaza o
alta gandire de perspectiva asupra societatii in care traim. La cat mai multe
proiecte pentru oricine.
Multumim pentru ca ne asigurati deschidere spre Europa! Multumim pentru
amabilitate, competenta, seriozitate, tact!
Continuarea organizarii de seminarii de informare Erasmus +.
Sunt foarte mulțumită de modul în care ni se oferă indicații, tonul și răbdarea
persoanelor cu care am discutat. Indicațiile sunt clare, la obiect și oferă soluții la
problemele ridicate.
1. Seminariile organizate de ANPCDEFP ! 2. Materialele de promovare oferite !! 3.
Relatia de colaborare cu beneficiarii de proiecte!!
Apreciez in mod deosebit politetea, promptitudinea, claritatea informatiilor si
corectitudinea celor de la ANPCDEFP!
Echipa Agentiei este formata din experti implicati si eficienti.
Perfectionarea cadrelor didactice in legatura cu proiectele Erasmus +.
Posibilitatea de colaborare pe o arie mare.
Atmosfera familiala in care se lucreaza, in special la seminarii.
Felicitari echipei ANPCDEFP pentru eforturile pe care le face, pentru
promptitudine, comunicare, amabilitate si profesionalism! Mult succes!
Stiti sa fiti modesti, eficienti, profesionisti, prietenosi. Nu ne tratati cu superioritate,
ci cu multa deschidere si intelegere.
Felicitari pentru modul in care se implica in implementarea programelor. Felicitari
pentru transmiterea de informatii mult mai rapid si eficient decat alte agentii din Europa.
Felicitari pentru implicarea in mod direct a directorilor de la agentie in implementare.
Pe parte de implementare un proiect de mobilitate pe educatia adultilor nu au fost
nici un fel de probleme. Comunicarea este foarte productiva si corespunde nevoilor
ambelor parti.
Conducerea Fundatiei este multumita cu sistemul si nivelul de informare ce priveste
sistemul ANPCDEFP.

IV Nemulțumiri/recomandări ale beneficiarilor
Amabilitate, deschidere, disponibiliate a personalului ANPCDEFP

181

•

•

•

1. Mai multa rabdare si amabilitate. Gura lumii vorbeste si despre reprezentanti AN
usor agresivi, uneori ostili, cu atitudine "de catedra", fara deschidere si fara
disponibilitatea de a sprijini. 2. Masuri birocratice si mai dure fata de alte agentii
nationale. 3. Plata tarzie a transei finale. 4. Mai multe evenimente de instruire, in tara.
Atitudinea celor din Agentie. Partenerii care implementeaza proiecte sunt "clientii"
agentiei care dau viata programului si il fac sa existe. Atitudinea de superioritate
afisata de multe ori mai ales in discutiile telefonice denota: proasta crestere, falsa
impresie de superioritate, incapacitatea de a intelege ca trebuie sa existe un
parteneriat de pe picior de egalitate intre agentie si cei care implementeaza pentru ca
fara nici una din parti nu exista proiecte de calitate.
Mai multa disponibilitate in gasirea celor mai bune solutii atunci cand sunt
intampinate probleme. Raspuns in maxim 5 zile la o solicitare prin e-mail. Incurajarea
solicitantilor si oferirea de feedback, pentru ca aplicantii/beneficiarii lucreaza cu
oamenii si de regula implementeaza proiectele in timpul liber, dupa ce termina treaba
jobului initial. Incurajarea solicitantilor sau a celor care implementeaza proiecte catre
aspecte de inovatie conform principiului flexibilitatii din Erasmus+.

Colaborare și sprijin acordat de către personalul ANPCDEFP
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Informatii mai clare + explicatii suplimentare ale Ghidului Erasmus+.
Informatii vagi privind managementul financiar. Intarzieri in livrarea grantului si a
contractelor.
De ce nu exista suporturi comune ( ex. proceduri de lucru, modificari in Mobility Tool)
la toti responsabilii (nu cele generale care sunt pe site - ci cele in care efectiv esti
informat la ce sa fii atent, unde pot aparea greseli, ce s-a schimbat)? Responsabilii
mai noi sunt mai putin informati. Noi am beneficiat de suporturi foarte bune si noi am
ajutat alte ong-uri la raportare?! Adresele de mail, au fost perioade cand intra un mail
dupa 14 zile, se vedea data trimiterii luna anterioara, dar intra luna urmatoare. nu
poti dovedi ca l-ai primit tarziu...
Informatii privind modul de cheltuire a fondului: tabele - model pentru fiecare capitol
bugetar (inclusiv TVA si alte taxe acolo unde este cazul).
Mai multe informatii despre managementul tehnic.
Clarificarea procedurilor de lucru in cadrul programelor.
Clarificari privind procedurile de implementare (in special financiare, de management de
proiect) intai la nivelul agentiei si explicarea clara, eventual in scris, catre beneficiari. Nu
cred ca intra in atributiile Agentiei, dar chiar organizarea unui curs de management de
proiect pentru beneficiarii cu proiecte aprobate ar fi minunat! Multumesc!
Transmiterea de informatii pe puncte sensibile precum sectiunile bugetare, tipuri de
cheltuieli, categorii de cheltuieli cu exemple de bune practici.
Cred ca ghidul este foarte stufos si am avea nevoie putin mai mult de sprijinul agentiei,
mai ales la primele proiecte, pentru a le implementa corect.
Știm ca la webinar ati spus ca in cazul platii personalului implicat in managementul/
implementarea proiectului scoala stabileste modalitatea de plata, dar ar fi foarte bine
daca ati crea un instrument/procedura de plata unitar(a) la nivel de tara.
Un mic ghid cu pasi de urmat in implementare ar fi binevenit...
Mai multa claritate in descrierea si derularea partii financiare a proiectului.
Mai multe lucruri lămuritoare despre proiectele pe care le dorim să le depunem.
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Instructiuni mai specifice, exemplificari, modul mai facil de prezentare a informatiei,
acces facil la expertiza si consiliere.
As dori ca Agentia sa furnizeze institutiilor(mai ales scolilor) care implementeaza
proiecte Erasmus+ o brosura, o foaie cu informatii privind modul de gestionare şi de
justificare a bugetului aferent Managementului şi implementarii, pentru ca serviciul de
Contabilitate sa nu puna la indoiala informatiile oferite responsabilului de proiect la
telefon sau prin intermediul webinarelor. Ma refer, in special, la informatiile
referitoare la plata membrilor echipei de proiect. Astfel, vom fi siguri ca suntem in
legalitate si nici nu vom avea scuze in cazul unui control. Va multumesc.
As dori o mai multa informare in ceea ce priveste aspectul financiar al proiectelor de
parteneriat strategic derulate in scoala, avand in vedere ca personalul de la
contabilitate nu este dispus sa se implice de buna voie in aceste actiuni, chiar daca
este platit din fondurile proiectului.
Nu sunt date explicatii foarte clare despre ce ar trebui sa cuprinda fiecare sectiune a
aplicatiei si astfel se creeza destul de multe confuzii.
Colaborarea nu a existat așa ca nu pot spune nimic!
Precizari mai clare referitoare la training, job shadowing, etc: cine depune proiectul,
parteneri recomandati (consortii, ong,...), daca o institutie poate inscrie cadre didactice la
cursuri ce sunt listate la evenimente chiar daca nu are proiect aprobat.
Mai multe aplicatii practice privind completarea rapoartelor on/line.
Realizarea ghidului solicitantului care să permită si organizatiilor nou înfiintate să
aplice cereri de finantare pentru parteneriate strategice.
Am fi dorit ca atunci cand a fost vorba despre partea financiara sa ni se dea
raspunsuri altele decat " conform legislatiei in vigoare" sau "conform Ghidului".
Informarea corecta a autoritatilor publice locale cu privire la regimul acestor fonduri
si modalitatea lor de administrare (primariile, consiliile judetene de care depind
rapoartele financiare ale institutiilor publice de tip scolar NU au idee despre cum se
administreaza aceste proiecte si pun presiuni inutile pe responsabilii financiari din
proiecte). Grupuri de discutii mai mici intre participanti care au acelasi profil
(institutii publice/institutii private) pe problematici precise. Confuzii legate de
implementarea financiara a proiectelor, mai ales de catre institutiile publice. Formari
in orice format (direct centralizat la agentie, in teritoriu, online) cu responsabilii
financiari ai beneficiarilor. Acorduri formale intre AN si institutiile publice financiare
din RO cu privire la administrarea acestor tipuri de fonduri/bugete (care adesea sunt
confundate si asociate cu fondurile structurale din FSE care au un alt regim de
administrare si cheltuire). De ce nu, o serie de reguli clare de proceduri financiare pe
care agentia sa le impuna sau macar recomande beneficiarilor (de exemplu, intrebare
financiar contabila - Cum se tine contabilitatea, separat sau pe 'analitice'? Raspunsul
agentiei: cum hotarati dvs. in organizatie, ambele variante fiind posibile). Ei bine,
tocmai aceste hotarari sunt dificil de luat de catre beneficiarii neexperimentati,
derutati sau pur si simplu mai putin 'curajosi'. Un ghid de recomandari financiare
impus de agentie ar usua mult munca coordonatorilor si ar incuraja responsabilii
financiari sa aiba siguranta ca 'nu gresesc'.
Ar trebui asigurat un serviciu de consultanta pentru weekend. In cazul in care apar
situatii neprevazute vineri sau sambata in timpul perioadei de activitati, trebuie sa
asteptam pana luni pentru a consulta un reprezentant al agentiei.
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Sugestie: Mi s-ar parea foarte utila punerea la dispozitia aplicantilor a unui ghid
financiar detaliat, personal intâmpin probleme de implementare din acest punct de
vedere. Poate o instruire a persoanelor cu rol decizional in managementul financiar al
proiectelor de acest tip, la nivelul universitatilor, intrucat aceste proiecte au anumite
particularitati, de exemplu sume forfetare, cu rol de grant, care nu se aplica conform
legislatiei nationale, lucru care creaza unor economisti confuzii de aplicare.
Am 2 proiecte de acelasi tip, care se deruleaza cu agentii nationale din 2 tari. Acelasi
ghid este interpretat usor diferit in cadrul celor 2 proiecte: de ex. la Costs
Management, unde acelasi costuri la agentia noastra trebuie justificate, la agentia
cealalta, nu. Alt exemplu: in aceeasi categorie de costuri, se permit costuri legate de
proiect si in spiritul proiectului, cum sunt cele de diseminare, cu o singura conditie: ca
output-le proiectului sa fie respectate!
Nelamurirea procedurii si a bazei legale legate de plata membrilor echipei de proiect.
Nu se precizeaza clar cadrul legal de inregistare a veniturilor provenite din proiectele
europene: daca se supun impozitarii, ce tip de contract de incheie, care e demersul
legal de declarare a acestora.
Nu exista proceduri clare pe care beneficiarii sa le foloseasca in realizarea platilor (de
exemplu pentru rezultatele intelectuale) si nu se informeaza clar ca sumele din ghid
sunt brute, ele fiind in realitate de jumatete dupa plata tuturor taxelor. Nu sunt
contabil, insa cred ca este incorect ca din 74 euro pe zi, sa fie platite taxele si
impozitele atat ale angajatorului cat si ale angajatului. Trebuie rezolvata aceasta
problema la nivel de minister!
Informatii clare si concise de la reprezentantii AN cu privire la anumite reguli sau
interpretari din ghid. Flexibilitatea si disponibilitatea care se cere din partea ONGurilor sa se aplice si din partea AN.
Nu exista materiale concrete cu privire la parcurgerea pasilor.
Doresc o colaborare mai bună, o comunicare în timp util și eventual explicații mai
concrete legate de completarea capitolelor în proiecte în vederea aplicării pentru
finantare.
Greutatea in a raspunde prin email la intrebari, frecveta trimitere la Ghid, fara a da
un raspuns exact speței precizate.
Prezentarea unui model de raport final inainte de a derula proiectul pentru a vedea ce
trebuie/cum trebuie raportat pentru a fi in cunostinta de cauza atunci cand se aplica
un proiect KA1 / KA2.
As fi dorit modele de documente gen normativ de cheltuieli, decizie de constituire a
echipei Proiectului, etc.
As dori sa avem la dispozitie model si formulare tip pentru toate documentele necesare
si mai ales pentru serviciul contabilitate! Ar fi de mare ajutor! De asemenea, ar fi de
folos o lista cu succesiunea momentelor care trebuiesc urmate odata ce se incepe
derularea proiectului.
Claritatea explicatiilor. Schimbarile de ordin birocratic/tehnic ce se produc.
AN nu a elaborat instructiuni pentru implementarea proiectelor Erasmus+, iar ghidul
este insuficient...Spre exemplu, pentru proiectele POSDRU au existat instructiuni si,
oricat de complicate si neprietenoase ar fi, au stabilit un cadru de implementare
unitar, corect, de asteptat... Expertii AN nu isi asuma cele transmise... Nu transmit
informatii sau raspunsuri scrise, pentru ca nu doresc sa isi asume cele
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transmise...Informatiile sunt divergente...Spre exemplu - "salariile echipei de proiect se
platesc tinand cont de plata pe ora, conform propriei incadrari salariale" - informatie
transmisa in 2014 vs. "Toti membrii echipei de gestiune primesc salarii ca manageri de
proiect, cu timp de lucru diferit, conform cuantumului stabilit la nivel european" informatie transmisa in 2015!!!. Scoala noastra a refuzat fise de pontaj intocmite de
partenerii europeni tinand cont de recomandarea din 2014, desi pentru acelasi proiect
in 2015 recomandarile AN au fost altele. Acest lucru ne face sa nu ne simtim
confortabil fata de partenerii nostri si sa nu mai avem incredere ca implementam
proiectul conform asteptarilor AN...
Comunicarea cu beneficiarii
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

As avea nevoie de raspunsuri mai rapide din partea Agentilor. Ele nu ajung mereu la
timp (daca ajung).
Consultantii ANPCDEFP nu dau raspunsuri specifice la toate intrebarile, ne trimit sa
citim contractul si ghidul aplicantului si se contrazic in raspunsurile date in timp.
Sa se utilizeze un limbaj pe intelesul tuturor, nu in termeni specifici tehnici neavand
pregatirea necesara in domeniu, pentru a-i putea intelege si utiliza. Regulile de
implementare sa fie identice pentru toate tarile participante (banii, nr de participanti
la mobilitati, etc)
Să primim răspunsuri clare și concrete la cazuri, situații practice fără a se ascunde
după răspunsuri generale.
Atunci cand pun o intrebare punctuala, mi se raspunde, de obicei, cu un citat din Ghid
sau din alte documente alambicate (acelasi citat pe care, atunci cand m-am informat anterior momentului in care am contactat Agentia cu respectiva nelamurire - nu l-am
inteles). Nu sunt contabil sau manager de proiecte cu ani vechime, prin urmare as dori
explicatii simple, babesti sau scolaresti (daca vreti), cu exemple, din care sa inteleg
usor ce anume e de facut in cate o situatie pe care nu o inteleg. In plus, as dori mai
multa flexibilitate. De exemplu, in momentul in care am solicitat procesarea cu
prioritate a raportului intermediar (corespunzator cererii celei de-a doua transe de
grant), in contextul in care in perioada 7-11 decembrie avem o mobilitate cu cinci
persoane in Grecia, ni s-a raspuns ca termenul legal de virare a banilor in cont este,
conform contractului, 60 de zile. Avem salarii de profesori si ajungem sa regretam ca
coordonam/suntem implicati in mobilitatile proiectelor europene, pentru ca sumele
sunt, pe de o parte, insuficiente costurilor estimate de coordonatorii din scolile-gazda
(si costurilor reale, de la fata locului), iar pe de alta parte, nu se vireaza in timp util
pentru mobilitatile noastre. In speranta remedierii acestor situatii, Va multumesc!
La unele întrebări se evită un răspuns clar. De exemplu: există o limită privind
numărul de cadre didactice care pot participa la acelaș curs de formare în cadrul unui
proiect KA1 în domeniul școlar?
Ar fi util sa prezentati pentru fiecare domeniu si formulare cu explicatii suplimentare
pe fiecare camp.
Mai relaxati in situatiile de tensiune.
Nu toti cei de acolo isi fac timp sa raspunda la intrebari si sa te lamureasca pana la
capat cand ai o problema.
Se ocolesc raspunsurile clare, scrise pentru a nu ne agata noi de ele. Putine persoane
au curajul sau priceperea de a raspunde punctual problemelor care apar la cheltuieli
eligibile.
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Faptul ca atunci cand sunt intrabati cei din personalul ANPCDEFP (exemplu - de ce
nu s-au publicat rezultatele selectiei Actiunii K2 la data stabilita?) motiveaza ca asa a
hotarat comisia europeana, fara sa mentioneze un document sau sa publice in mod
explicit acest fapt. Va rog sa va imbunatatiti cu activitati practice concrete, modul de
furnizare a cursurilor de scriere proiecte.
Mai aveti si oameni care sunt foarte ocupati, ca sa poata raspunde la telefon.
Birocratia, ca de obicei! Uneori, informatia oferita poate varia in functie de
responsabilul care o ofera si beneficiarul care o cere.
Iar multi dintre angajati se poarta de parca ar fi intr-o lupta cu ONG-urile, in care ei
sunt niste gardieni, iar ONG-urile nu încearca decat sa pacaleasca "sistemul", sa
triseze, sa minta etc. Mi-ar placea sa se ofere mai mult sprijin, sa incerce sa inteleaga
o situatie si sa vina cu solutii/idei/propuneri (pentru ca, de cele mai multe ori, oamenii
care fac proiectele sunt neplatiti - deci ar fi fericiti daca ar avea un partener in AN,
daca ar fi tratati ca niste cetateni care incearca sa faca ceva bun).
Intarzierile in comunicare. Lipsa de temei atunci cand se iau decizii. Putere aplicata
discretionar. Imposibilitatea contestarii evaluarii proiectelor - se poate contesta doar
procesul iar cand am facut asta s-a primit un email in care erau doar enumerate
etapele procesului fara dovezi.
Am dori sa primim feedback la documentele de raportare (rapoarte intermediare,
chestionare referitoare la implementarea proiectului, rapoarte financiare, in special)
pentru a putea remedia eventualele nereguli, tinand cont de faptul ca este primul an de
implementare a acestui tip de proiecte si inca sunt informatii neclare. Va multumim.
Daca Agentia Nationala vine la Satu Mare sa anunte mai multe ONGuri, nu numai
Inspectoratul Scolar.
Să primim răspunsuri în scris la email nu răspunsuri telefonice care ne surprind
deoarece, nu avem documentația în față și pe moment nu avem o conversație
consistentă în informații și clară.
Uneori persoane care ne răspund la telefon / e-mail nu cunosc răspunsul la întrebări,
dar ne trimit să consultăm ghidul în limba engleză pentru că de obicei varianta în
limba română nu există.
Poate putin rapiditatea comunicarii, ar trebui imbunatatita. Nu am primit niciodata
indicatiile pentru proiectele respinse.
Un mare "Asa NU!" este faptul ca au trecut 6 saptamani de cand am trimis contractul
semnat la agentie, si nu ne informeaza nimeni de ce se intarzie asa de mult cu
semnarea contractului de catre Agentie si implicit cu plata primei transe a grantului.
Noi am participat deja la prima intalnire din proiect, suportand 100% toate
cheltuielile pentru realizarea acesteia.
Informațiile privind raportul intermediar au fost trimise doar în cursul lunii octombrie
2015 (termenul limită de transmitere a raportului fiind 30 octombrie). Organizarea
unui webinar care nu a putut fi înregistrat și pe durata căruia nu au putut fi văzute
slide-urile prezentate - consider că ar trebui verificată funcționalitatea platformei prin
care se transmite webinarul înainte de organizarea lui și, în cazul unor probleme
neprevăzute, amânarea webinarului.
Respectati termenele pe care le stabiliti pentru raspunsuri. Pentru aplicatii aveti
termene fixe pentru agentie termenele se prelungesc!
La unele intrebari sau nelamuriri nu pot obtine raspuns scris, ci numai oral.
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In continuare unii angajati din unele departamente ofera uneori informatii trunchiate
sau chiar incorecte despre program. Nu se informeaza suficient si prefera sa ofere un
raspuns pe loc (chiar daca nu sunt siguri de el) in loc sa aprofundeze si sa ofere mai
tarziu un raspuns sigur/corect. Rareori acesti angajati recunosc ca au oferit un
raspuns lacunar sau gresit, ceea ce poate fi frustrant. S-a intamplat in mod repetat si
am invatat sa verificam si noi mai bine informatia. In afara de aceste lucruri (pe care
le consider neintentionate) si uneori de atitudini de superioritate fata de beneficiar
cred ca angajatii ANPCDEFP se straduiesc sa ofere suport beneficiarilor cu care
lucreaza.
Uneori se ofera raspunsuri foarte vagi.
Ne dorim intelegere si suport in problemele de implementare fara sa ne simtim judecati.
Dorim sa primim raspuns in scris la e-mail, daca se poate intr-un interval rezonabil.
Nu dorim sa mai fie cazuri in care ni se spune sa sunam ca sa primim sfaturi si
feedback. Vrem sa putem reflecta asupra a ceea ce ni se transmite si sa folosim
telefonul doar pentru lucruri punctuale (vezi Mobilitati KA1). Feedbackul sa inceapa
cu lucrurile positive si apoi sa fim atentionati pentru ce nu am facut conform
cerintelor. La vizita de monitorizare sa ni se trimita un formular in care sa ni se spuna
exact doleantele "monitorului" ca noi sa pregatim totul asa cum doreste reprezentantul
AN. La intrebarea noastra 'ce sa pregatim" am primit raspunsul "tot". Cine sta de
vorba cu formabilii sa aiba putin tact pedagogic si sa se adreseze cu respect pentru ca
noi ne respectam elevii daca vrem la randul nostru sa fim respectati. Principiul "can
do" sa fie pus in practica si nu sa se caute ceea ce nu putem face. In acest fel putem
gasi greseli in activitatea fiecaruia, dar trebuie sa apreciem rezultatul final si anume
faptul ca s-au invatat enorm de multe dintr-o mobilitate. Asta este ce conteaza restul se
poate imbunatati sub indrumarea AN.
La sesiunea de informare, una dintre persoanele responsabile cu familiarizarea noastra in
vederea accesului pe platforma Mobility plus si-a inceput expunerea cu intrebari de genul:
"Ia sa vedem daca stiti cate litere are parola?" "Ia sa vedem daca stiti ce inseamna...", si
alte formulari ni s-au parut nepotrivite. Meseria noastra este cea de profesori de diferite
discipline, nu postaci pe diferite platforme, incercam sa invatam din mers anumite
proceduri de lucru, necesare in corecta implementare a proiectelor, iar greselile le facem
din neatentie sau lipsa de experienta, nu din rea vointa. Asteptam mai multa intelegere din
partea factorilor responsabili, cu atat mai mult cu cat am constatat personal ca si
platformele pe care trebuie sa lucram contin erori.
Unele persoane cu care am interactionat in perioada implementarii proiectului au fost
foarte dificile, au exclus convorbirile telefonice - de fiecare data trebuia sa scriem email, ceea ce poate dura de 10 ori mai mult decat un telefon, apoi clarificari, raspuns,
iar intrebari....sau impus o birocratie foarte stufoasa, documente si cereri inutile confirmate ulterior ca nefiind necesare de catre alte persoane din AN. Prin natura
organizatiei noastre avem o echipa mica, formata din voluntari. Timpul nostru este
foarte limitat si nu primim bani pentru a sta sa scriem siruri infinite de e-mailuri
pentru lucruri foarte simple. Intentia si dorinta noastra e sa fim cat mai eficienti in
chestiunile birocratice, astfel incat sa putem aloca mai mult timp organizarii si
implementarii proiectului cu succes si cu rezultate cat mai bune! AN nu doar ca nu nea ajutat in acest sens, ci ne-a pus bete in roate!
Mi-ar plăcea ca toţi angajaţii AN să răspundă întotdeauna unitar la aceleaşi întrebări
(pentru că, de exemplu, eu am primit un anumit răspuns la o întrebare adresată
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telefonic, iar alţi colegi susţin că au primit alte indicaţii/răspunsuri la aceeaşi
întrebare, de la al/i reprezentanti AN). Mi-aş dori ca atunci când se adresează
întrebări pe grupul de discuţii, acestea să primească răspunsuri avizate de la
reprezentanţii AN (ex.: există anumite întrebări pe grup, la care răspund doar alţi
colegi, descriind modul cum au procedat ei – sau cum au primit informaţiile, din
dorinţa de a fi de ajutor - iar reprezentanţii AN nu intervin să lămurească problema
respectivă). Mi-aş dori ca unii angajaţi ai AN (puțini la număr) să fie mai răbdători şi
să folosească un ton lipsit de superioritate – şi nu un ton care sugerează „Ce întrebare
banală/stupidă mai e şi asta?!” (pentru că eu vreau să învăţ, deoarece experienţa mea
Comenius / Erasmus este redusă) sau „N-aţi citit Ghidul?” (deşi l-am citit, dar unele
informaţii se deduc doar printre rânduri, nefiind explicite) ş.a.
Receptivitate la mailuri si mai multa promptitutdine, din 2009 am depus constant
aplicatii pentru proiecte strategice si au fost respine, as sugera consiliere privind
aplicatiile.
Transparenta si comunicare.
Ar fi de dorit ca la intrebarile puse din universitati despre modalitati de rezolvare ale
unor aspecte/particularitati privind mobilitatile sa fie raspunsuri asemanatoare de la
responsabilii Erasmus din AN; altfel gasim raspunsuri diferite de la membrii echipei
Erasmus si care in practica din universitati conteaza.

Procesul de selecție și evaluarea candidaturilor
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Sa trimiteti evaluarea proiectelor Eramus+ (asa cum se facea candva), fara sa
asteptati solicitarea individuala a institutiilor aplicante.
A durat mult pana s-a primit raspunsul din partea NA cu privire la rezultatele
evaluarii calitative a proiectelor. Cand am primit feedback-ul am inteles de ce. Atrag
atentia asupra acestui lucru in ideea in care partenerii din alte tari ne intrebau daca
am primit raspunsul sau nu, pentru ca in tarile lor rezultatele erau demult publice.
Consider ca e util ca toti aplicantii care au avut proiecte eligibile si nu au intrunit un
punctaj suficient pentru finantare, sa primeasca feed-back-ul evaluarii prin e-mail.
Dureaza cam mult procesul de selectie si contractare.
Transmiterea evaluarii proiectelor cu mentiunile evaluatorilor, in special la aspectele
ce nu au obtinut punctaj sa fie trimise candidatilor, pentru a putea imbunatati
proiectul pentru termenul urmator. Cred ca vazand lipsurile poti sa imbunatatesti
proiectul si eventual sa il castigi la un alt termen.
Afișarea rezultatelor a durat mai mult decât termenul oficial anunțat de agenție.
Nu am primit motivele depunctarii proiectului depus la termenul de 04.03.2015.
Sper ca intirzierea in comunicarea rezultatelor pentru KA2 in 2015 sa fi fost doar un
aspect negativ singular pentru punctualitatea buna a personalului Agentiei in intreg
programul 2014-2020.
Ar fi bine sa stim pana la runda urmatoare rezultatele rundei anterioare. De exemplu
rezultatele proiectelor depuse la 1 februarie 2015 nu au fost publicate pâna la
termenul limita rundei 2. De aceea nu am putut sa trimit candidatura la runda 2.
Evaluarea candidaturii Erasmus+ - Parteneriate strategice, domeniul scolar a durat
foarte mult. Am primit rezultatele foarte tarziu.
Nu este corect sa nu se trimita feedback la evaluarea aplicatiilor, nu stim ce gresim
daca nu vedem pe ce criterii ni s-au scazut puncte la evaluare, acest feedback ar trebui
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sa soseasca inainte de a putea aplica la termenul urmator din acelasi an. Nu este
corect sa nu se sustina aplicatiile ISJ pentru mobilitati ale inspectorilor scolari si ale
angajatilor din ISJuri, acestia coordoneaza activitatile didactice, de asigurare a
calitatii si financiare pentru unitatile scolare din intregul judet.
As dori ca feedback-ul privind motivele respingerii unui proiect sa fie primit mai
repede.
Rezultatele selectiei au fost afisate dupa expirarea termenului limita de 4 luni de la
depunerea candidaturilor.
Ar fi mult mai eficient pentru aplicanti sa primeasca din partea Agentiei evaluarea
aplicatiei fara solicitare speciala.
As fi dorit ca in scrisoarea in care am fost anuntata ca nu ni s-a aprobat candidatura
pentru Proiectul Erasmus +, sa primim si o explicatie referitoare la greselile pe care
le-am facut in scrierea proiectului, pentru ca la o eventuala candidatura in anul
urmator sa nu mai repetam greselile.
Nu am oservat lacune in nici un domeniu. Poate ar trebui publicate un pic mai repede
rezultatele candidaturilor. De fiecare data suntem printre ultimii.
A se trimite raspunsul motivat (puncte tari, puncte slabe) catre cei care sunt pe lista
de rezerva!
ASA NU: anul acesta nu a venit feedback-ul la proiectele de mobilitate VET dupa
evaluarea acestora. Intr-un an stiu ca a venit la fiecare proiect, fie ca a fost castigat fie ca
fost pierdut, iar in alti ani a venit daca a fost solicitat. Am solicitat si in acest an si nu a
venit inca. Este foarte bine sa fie transmise feedback-urile cat mai repede dupa evaluare,
pentru a le putea imbunatati si a putea depune proiecte mai bune anul viitor. Aceste
proiecte se vor implementa de beneficar si se vor coordona de ANPCDEFP mult mai usor,
pentru ca vor avea incluse corectiile la problemele sesizate prin fisa de feedback.
Nu sunt deloc clare criteriile de eligibilitate pentru mobilitati din domeniul scolar:
adica de cand si cat e bine/nu e voie sa dureze proiectul (punem perioada la
intamplare?) Cate mobilitati si pentru cate persoane e admis/eligibil? Adica daca tot
personalul are nevoie de formare intr-o directie, e firesc(eligibil) sa cer asta? In cate
mobilitati e eligibil sa se deplaseze personalul (probabil aceleasi cadre daca scoala e
mica) pe parcursul unui proiect? Alta problema majora/grava: nu mi se pare firesc sa
nu avem feed-back la proiectele neaprobate, pe motiv punctaj insuficient. Adica eu de
unde stiu ce a fost bine, sa repet, dar mai ales, CE A FOST GRESIT????
Termene de trimitere a documentelor pentru completarea candidaturii prea stranse
sau nepotrivite (ex: primire E-mail de al ANPCDEFP vineri la ora 17:00 - programul
de lucru la asociatia noastra se termina la ora 16:00 vinerea- pentru rezolvarea unor
aspecte fie ce privesc asociatia noastra, fie ce privesc asociatiile partenere proiectului,
de a furniza informatii in 48 de ore). Aspecte in Ghidul Erasmus+ ce nu sunt
mentionate si ingreuneaza desfasurarea proiectului (ex: in Ghid la Schimburi de
tineret scrie ca APV - ul nu este finantat. La intalnirea de contractare de la Bucuresti
s-a spus ca se da 50EUR/zi/participant la APV. De asemenea, nu este precizata exact
suma pentru mentorat consolidat, intre ce costuri poate varia).
Am mai spus - consider ca intarzierile cu care sunt publicate unele rezultate de maxim
interes; indiferent de orice intarziere, cred ca Agentia ar trebui sa precizeze clar
durata acestora prin informari. Pe unii ne afecteaza direct aceste aspecte.
Nu am primit niciun raport de evaluare a candidaturii depuse si respinse.
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Mai multa intelegere si deschidere catre candidatii care realizeaza propuneri de
proiecte in perioada depunerii aplicatiilor.
Publicarea din timp a documentelor de candidatura (daca acest lucru tine de agentie).
Evitarea unor raspunsuri duale/confuze.
ANPCDEFP a fost pana la un moment data singura agentie care se tinea de cuvant cu
privire la termenele de evaluare a proiectelor, etc. In ultimii doi ani termenele nu au
mai fost respectate.
Nu am primit inca feedback evaluare proiect pentru KA 2 depus anul acesta.
Aşa cum am mai amintit am fi mai buni dacă am avea un feedback mai clar al
diverselor motive pentru care am obţinut un punctaj atât de mic.
Slaba transparenta in felul evaluarii dosarului. Esti respins fara nici o explicatie! Deja
s-au creat corpuri de profesori care au unele "legaturi" cu agentia si obtin usor
proiecte!! Organizarea de seminarii in scoli de catre reprezentantii agentiei in care sa
vina cu modele de proiecte clare ( proiecte castigatoare) sa fie drept model,
exemplu!...sa arate profesorilor!...si nu organizarea unei instruiri anuale la o scoala
resedinta de judet..si gata..s-a facut diseminarea europeana!.. sa se mearga in
principal in scolile din rural!
1. Micșorarea termenului de evaluare a propunerilor de finanțare, dacă se poate. 2.
Trimiterea unui răspuns scurt care să ajute solicitantul unei propuneri de finanțare în
cazul unei respingeri. ex. proiect eligibil respins pe criterii de calitate. Solicitantul va
fi mulțumit că doriți să-l ajutați și va încerca din nou până va reuși.
Modul de evaluare e prea "dur"! dupa ce-ai muncit voluntar doi ani si incepe evaluarea iti
vine a-ti lua campii in....UE .
In 2014 am depus un proiect pe mobilitate, domeniul educatie scolara. Candidatura a
fost respinsa, iar motivele si detalierea punctajului au fost doar niste idei generale,
fara referire concreta la elemente din proiect. Deci as dori o analiza mai amanuntita,
obiectiva a proiectului pentru ca sansele de aprobare sa creasca.
Mai multa transparenta in ceea ce priveste evaluarea proiectelor; accesul celor care
au proiecte la cursuri de scriere/implementare de proiecte/consultanta de specialitate.
Evaluarile proiectelor lasa de multe ori de dorit iar evaluatorii nu toti sunt foarte
competenti iar aceste discutii le-am avut si cu alte ONG-uri.
În cazul respingerii unui proiect nu se primesc informatii detaliate despre evaluarea
acestuia pe domenii si indicatori.
Ar trebui prezentate clar criteriile de evaluare pentru proiecte și motivat în scris
punctajul acestora.
Mai multa transparenta in argumentarea evaluarii candidaturilor.
Ar fi foarte util dacă în urma unei candidaturi respinse s-ar da explicatii cu privire la
punctajul obținut, așa încât atunci când primim răspunsul, să știm unde mai trebuie
îmbunătățiri.
Cred ca evaluatorii desemnati pentru evaluarea propunerilor de proiect trebuie, IN
PRIMUL RAND, sa aiba ceva implementare de proiecte diferite ”in spate”. Altfel,
evaluarea candadaturilor depuse se face oarecum ”teoretic” si realitatea din terenul
unui proiect este cu totul alta decat realitatea dintr-un birou. Este o sugestie, sper,
constructiva!
Pentru mine care nu cunosc modalitatea de evaluare (externa) a proiectelor a fost evident
ca au existat ingerinte de undeva (nu stiu de unde) care au determinat evaluatorii sa
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reduca din condei timpul de derulare a unui proiect strategic de la 3 ani la 2 ani fara sa
motiveze de ce si fara sa realizeze cat de tare se bulverseaza o propunere de proiect
gandita pe o perioada mai lunga din ratiuni de calitate a produselor finale. In plus
reducerea alocatiilor bugetare pentru produsele intelectuale asumate s-a facut clar pe
criterii gratuite fara sa se tina seama de argumentele celor care au redactat cererea de
finantare si care au motivat solicitarile in buget. Aceste lucruri (reducerea perioadei de
implementare si reducerea bugetului) au dus, de exemplu in cazul unui proiect pe care-l
coordonam, la retragerea unui partener cheie care avea rol strategic in proiect perclitand
astfel derularea proiectului si intorcand pe dos tot: activitati, calendar, produse finale,
reuniuni. Partenerii din blocul vest european nu "stau la povesti de tip romanesc". Sunt
corecti dar si transanti … și daca pleaca ... noi pierdem.
Evaluatorii nu au citit candidatura depusă în limba maghiară, proiectul ar fi fost derulat
în limba maghiară. Am tradus textele în limba română, ca anexă, dar nu și bugetul,
deoarece cifrele sunt cifre, în candidatură foarte bine a fost făcut bugetul. În aprecierea
candidaturii îmi scriu, că nu am cerut bani, pentru proiect, astfel nu s-ar fi putut realiza
proiectul de către școală. Doar nu pentru bani scriem proiecte, să avem cu ce să realizăm
ideile noastre??? Știu, că au fost multe alte greșeli, dar să nu cer bani, finanțare,
imposibil. Eram tare dezamăgită, că într-un proiect european nu se uită evaluatorii la
candidatură, ci doar la anexă. Să nu se dea voie să scri în altă limbă, dacă nu se uită
nimeni pe proiectul ,,candidatură,,!!! Aș fi scris și în limba engleză, dar ni s-a sugerat, că
în limba proiectului trebuie să se depună, care era maghiară, deoarece nu am găsit alți
parteneri, deși am trimis vreo 30 de scrisori în Franța, Italia, dar nimeni nu ne-a vrut.
Eram nevoită să încercăm cu o școală din Ungaria.
Presupun ca exista o fisa de evaluare a proiectului. Nu s-a aprobat proiectul care l-am
depus - Mobilitate Erasmus + deoarece nu am obtinut decat 35 puncte. Am dori ca pe
viitor aceasta fisa sa fie transmisa pentru a vedea exact ce s-a gresit, ce nu a existat in
proiect .
Aș dori sa stiu ce nu a fost bine la proiectul respins pentru a corecta aceste greșeli.
Cred ca evaluarile ANPCDEFP privind proiectele depuse in Romania sunt neprofesioniste
si netransparente. De asemenea nu se iau in considerare prioritatile de tara privind educatia
adultilor in general si educatia adultilor in zona rurala. Este cel putin ciudat ca proiecte cu
aceeasi tematica, obiective si plan de actiune sa primeasca 50% in Romania si 80% in
Anglia, Belgia sau Franta. Majoritatea proiectelor aprobate in Romania, cel putin 80%, au
ca beneficiari institutii de stat in principal scoli, universitati, inspectorate. Cu toate acestea
din sondajele si evaluarile de impact realizate de diversi operatori privati se observa ca nu
s-a imbunatatit nici calitatea cadrelor didactice (vedeti rezultatele anuale ale examenelor de
titularizare) si nici calitatea invatamantului, desi in perioada 2013-2014 ANPCDEFP a
investit prioritar in institutiile de invatamant de stat. Concluzia este ca banii au fost folositi
in PROIECTE NEVIABILE SI NE-SUSTENABILE!!!. As propune conducerii ANPCDEFP
un moment de reflexie si pregatirea pentru schimbare in abordare si interventie. Cred ca
evaluarile interne care reflecta "realizari deosebite" sunt false si singurul criteriu de
masurare a performantei este impactul la nivel global in Romania, care e ZERO! E mare
nevoie de schimbare!!! Lipsa de transparenta si lipsa de viziune ANPCDEFP ca si a altor
autoritati de management a fondurilor europene, este un motiv pentru care a iesit lumea in
strada!!!
Multe semne de intrebare in privinta selectiei evaluatorilor externi, multe suspiciuni in
privinta evaluarilor candidaturilor si "restrictiile" privind contestatiile au creat in ultima
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vreme discutii inclusiv in cadrul unor seminarii neutre privind accesibilitatea si
transparenta. Dintr-un program accesibil si transparent a devenit unul tot mai complicat de
inteles si accesat, desi se vorbeste despre accesibilitatea tinerilor dezavantajati. Acestia nu
au cum sa acceseze, se pierd in hatisul de informatii si trimiteri.
Trebuie imbunatatita calitatea evaluarii aplicatiilor depuse. Atentie la evaluatorii
selectati sa aiba exeperienta in elaborarea si implementarea proiectelor.
Cum pot primi o consiliere aplicata pe un text de proiect? Intrucat comentariile din
cadrul referatului de respingere a proiectului depus in 2015 de tip KA1 educatie
scolara nu imi sunt suficiente, as avea nevoie de o consiliere aplicata pe proiectul
nostru, care corespunde unei nevoi interne reale, explicata clar in textul proiectului.
Am participat de curand la cercul responsabililor de proiecte din judetul meu si la
sectiunea Diseminare am audiat proiecte castigatoare care mi s-au parut destul de
slabe in continut, dar care ....citau ghidul in mare parte. Cliseele erau la ele acasa.
Unde este, in aceste conditii, inventivitatea, caracterul inovativ al produselor finale
etc? Daca toate scolile scriu ca au ca nevoie cresterea calitatii invatamantului pe
care-l furnizeaza, acest lucru nu trebuie si nuantat, rafinat, argumentat etc? Sunt cu
totul confuza la momentul la care completez prezentul formular, din cauza lucrurilor
prezentate anterior.

Promptitudinea personalului ANPCDEFP
•
•
•

Mai multa promptitudine pentru toti specialistii din cadrul Agentiei.
Promptitudine in raspunderea la emailuri.
Mai multa promtitudine in relatiile cu partenerii si colaboratorii.

Nivel de finanțare/Buget aprobat
•
•

•
•
•

•

Taieri de buget la produse intelectuale ceea ce face ca implementarea proiectelor sa se
faca greu.
Suntem extrem de mulțumiți de modul in care decurge colaborarea cu Agentia. Proiectele
educaționale sunt extrem de importante pentru organizațiile care fac parte din diferitele
grupuri ținta vizate de programul ERASMUS, însă consideram ca finanțarea este
insuficienta pentru a acoperi taxe pentru cursuri de calitate in străinătate, iar sumele
pentru subzistenta sunt extrem de mici atunci când vorbim despre educația adulților.
Sumele dedicate subzistentei nu acoperă cheltuieli de cazare in condiții decente. Vorbim
despre adulti, nu despre copii care pot fi cazați câte 5 intr-o camera de la un cămin
studențesc sau școlar.
Valoarea grant-urilor oferite este insuficienta pentru acoperirea necesitatilor.
Bugetul aprobat pentru proiect redus la jumatate, in conditiile in care ni s-a spus ca tot ce
scrie in proiect trebuie facut (cu bani mai putini si in 2 ani in loc de 3 ani) - partenerii se
plang de acest aspect.
Finantarea noastra in Romania este facuta in transe de 40%, pe cand in toata Europa
este de 80% si la final 20%. Banii nu i-am primit. La instruire ni s-a spus ca elevii sa
participe numai la orele de curs in cadrul mobilitatilor. Nu se fac alte activitati.
Coordonatorul care a obtinut si finantarea si ceilalti parteneri spun ca trebuie
respectate aplicatiile. Vom fi indata gazde si suntem tare derutati de informatiile care
se bat intre ele.
Transmiterea bugetului de parteneriat strategic ar trebui sa fie mai rapidă, în
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următoarea săptămână avem prima întâlnite transnațională și înca nu avem suma
necesară cheltuielilor de subzistență ( transportul l-am asigurat din finanțare proprie
și toate activitățile de până acum).
Vreau sa mentionez ca ma deranjeaza in calitatea de beneficiar confuzia si ambiguitatea
in ceea ce priveste folosirea bugetului de sprijin organizational pentru plata echipei de
proiect. Daca pe alte domenii se pot plati oameni, cum ar fi pe Educatia Adultilor, VET si
Scolar, de ce pe tineret nu se poate. Sau de ce pe tineret sunt reguli si restrictii
suplimentare pentru modul de administrare a banilor. Pentru ca nu putem sa platim
membrii echipei de implementare, la finalul proiectului avem de multe ori resentimente
fata de Erasmus+, motivatia de a mai face proiecte scade, dorinta de a face lucruri de
calitate la fel, pentru ca facem multe lucruri voluntar si nu ne platim. De asemenea este
nepotrivit ca unii reprezentanti de domeniu sa ofere informatii cu ambiguitate atunci cand
e vorba de cheltuirea banilor din proiect. Va sugerez sa aveti aceeasi abordare pentru
toate domeniile programului si reprezentantii AN si sa prezentati o imagine similara cu
abordarile financiare pe care le au si celelalte AN din alte tari. Este vorba de excludere,
daca AN Romania ne incarca cu reguli financiare specifice doar Romaniei. Va scriu toate
aceste lucruri cu inima deschisa pentru ca am implementat numeroase proiecte cu o
calitate foarte buna si in care am investit mult timp pentru a crea un impact cat mai mare,
dar simtim ca deja devine obositor sa facem atat de multe lucruri voluntar. Va dorim mult
bine si va multumim pentru aceasta cercetare.
Credem ca reducerile de buget sunt uneori mult prea drastice.
Ne-am dori sa avem informatii mai clare cu privire la partea bugetara a proiectului.

Evenimente și cursuri organizate de către ANPCDEFP
•
•

•
•

•
•
•

Sugeram organizarea cursurilor la sfarsit de saptamana, deoarece multi dintre noi
lucram si nu putem sa participam in cursul saptamanii.
Aș fi dorit să particip la un seminar de formare pentru scrierea de proiecte Erasmus+
organizat de agentie dar nu am fost acceptati pentru ca avem proiecte in derulare.
Suntem un liceu foarte mare, mai multe cadre didactice lucreaza la proiecte iar cele
care sunt in derulare nu sunt facute de noi, sunt parteneriate facute de coordonatori
din alte țări.
As dori mai multe traininguri de pregatire si informare in provincie si nu doar la
Bucuresti sau in resedintele de judet.
La cursurile de formare organizate in anul trecut scolar, au fost acceptati in numar
foarte mare directorii de scoli. Nimeni nu stie pe ce criterii au fost selectati (de ce nu
spre exemplu responsabilul de comisie al proiectelor europene !!), dar toata lumea stie
cine se ocupa exact de scrierea proiectelor (nu cei selectati de agentie pentru a
participa la cursuri). La instruirea de anul trecut la care am participat la ISJ, din
pacate nici reprezentantii agentiei nu aveau raspunsuri la numeroase intrebari, doar
generalitati. Si... ghidul Erasmus a fost tradus extrem de tarziu in limba romana.
Informari in teritoriu privind aspectele financiar-contabile aplicabile pentru unitatile
de invatamant preuniversitar de stat.
Sesiunile de formare se fac pentru un numar extrem de mic de persoane si nu se
respecta conditiile de participare. Informarea privind sesiunile de formare se face
doar pentru "anumite" persoane. Selectia nu este corecta si nici transparenta.
Seminariile sa fie facute si în celălalte localităţii nu numai la Bucureşti sau orase mari.
Şi să fie trimiţi reprezentanţi direct din agenţie.
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Personal simt lipsa cursurilor facute odinioara pe TiA, au fost o oportunitate deosebita de
a interactiona atat cu reprezentantii agentiei cat si cu alte ONG-uri din tara. E drept e
buna si metoda webinarelor, e utila, cu costuri reduse si accesibila. Dar nu e la fel...
Sugestie: Sa se organizeze cat mai des sesiuni de informare privind programul
Erasmus+ in orasele in care exista centre universitare pentru a se clarfica anumite
aspecte care nu sunt mentionate in ghidul general.
Trainingul organizat de Agentie pentru indrumarea coordonatorilor Erasmus+,
parteneriate strategice intre scoli nu a avut suficient timp pentru ca formatorii sa poata
da toate informatiile necesare (s-a facut mai mult o informare generala, cu aplicatii pe
situatiile concrete ale celor prezenti in sala) si nici pentru ca solicitantii sa- si poata pune
in ordine toate informatiile primite. La un moment dat eu nu mai puteam gandi, ma
straduiam sa decodific ceea ce mi se spunea. Un maraton de 6 ore care nu se putea sa ma
lamureasca in privinta tuturor chestiunilor despre care am intrebat si a celor pe care am
uitat sa le mai intreb sau n-am avut loc de colegi sa intreb.
Nu stiu. Mi-ar placea sa particip la o sesiune de sprijin care sa fie numai pentru
parteneriate scolare, pentru ca am multe neclaritati pe care formatorii nu le au
abordat la formarea la care am participat.
Ar fi bine sa organizati traininguri pentru organizatii/coordonatorii noi in sistem nu numai
in capitala (sa calatoreasca cineva douazeci de ore ca atunci sa stea zece ore intr-o sala si
sa se-ntoarce acasa). Sigur ca stiti care sunt orasele mai mari de cultura/acitivitate din
tara care sunt mai aproape de unele regiuni (de ex. Cluj-Napoca, Timisoara, Iasi, etc.).
Am dori seminarii/ateliere de scriere a unei cereri de finantare. Noi ca organizatie se
pare ca nu am inteles, nu am deslusit, secretul scrierii unei aplicatii.
Nu am participat personal, dar o colega a mea a fost la un training organizat pentru
aplicantii Erasmus in octombrie 2014. Am inteles ca formatorii au avut o atitudine
usor "superioara". Nu imi vine in minte altceva.
Mai multe seminarii de pregatire pentru scrierea aplicatiilor si pentru clarificarea
unor interpretari ale ghidului solicitantului.
Instruirea pentru completarea formularelor de proiecte (de fapt scrierea proiectului)
sa se realizeze din timp si nu in ultimele zile.
Poate ar fi bine sa se facă mai multe training-uri prin unităţile de învăţământ care
doresc să aplice, dar nu reuşesc să scrie un proiect suficient de bun pentru a obţine
finanţare.
Seminariile sa fie prezentate de persoane tinere de la agentie, care sunt mai
disponibile si mai adaptabile.
Cred ca ar trebui sa organizeze mai multe sesiuni de formare/informare, in mai multe
locatii.
Am fost la un curs de scriere de proiecte organizat de ANPCDEFP iar doamnele care
tineau cursul nu puteau da foarte multe informatii utile pentru ca erau specializate in
proiectele scolare. Automat cei care reprezentam asociatii sau fundatii am fost in plus
la cursul respectiv. In alta ordine de idei nu mi se pare ca exista o deschidere foarte
mare catre cei care vor sa aplice. Informatiile nu sunt intotdeauna foarte clare sau
usor de gasit. Uneori unele aspecte nici nu sunt clarificate in documentatia existenta.
Reprezint un ONG care lucreaza foarte mult cu tinerii. Echipele de proiect de cele mai
multe ori includ persoane 16-17 ani, responsabili cu angajament dar cu siguranta un
curs sustinut de agentie pe management, comunicare cu reprezentanti ai institutiilor
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publice s.a.m.d le-ar imbunatati competentele si abilitatile astfel incat la 18 ani sa fie
responsabili de proiect.
Ar trebui sa se organizeze mai multe evenimente de informare, pe categorii.
Informarea sa se faca esalonat sau sa dureze mai multe zile, sa se poata acoperi toate
temele relevante. Ar fi utile mai multe informatii cu privire la implementare.
Cursurile de formare se desfăşoară în timpul programului şcolar, fapt care împiedică
participarea unor profesori.
Mai multe cursuri desfasurate in teritorii pentru a se populariza actiunile si mai multe
detalii privind acestea.
Mai multe cursuri de formare.
O recomandare ar fi ca reuniunile de informare si consiliere pentru derularea
proiectelor europene sa se desfasoare pe zone, in tara,, si nu la sediul Agentiei. Este
destul de dificil pentru cei ce locuiesc departe de Bucuresti.
Programul la intruniri sa inceapa la ora 9.
As fi dorit participarea coordonatorului de proiect Erasmus+ aflat in al doilea an de
desfasurare la un seminar cu prezentarea unor exemple de bune practici in derularea
unor activitati din diverse domenii: management, implementare, diseminare, evaluare,
monitorizare - pentru a corecta sau imbunatati modul de punere in practica a
propriilor activitati in cel de-al doilea an de proiect.
Un exemplu de "Asa NU": s-a primit o invitatie de participare la cursul de formare
"rezultatE+, cursul de formare axat pe diseminarea şi exploatarea rezultatelor în
cadrul proiectelor Erasmus+". In cadrul proiectului a fost desemnat un reprezentant
care sa participe la acest curs dar s-a semnalat faptul ca platforma de inregistrare
avea erori si astfel acesta nu se putea inregistra. Nu s-a primit niciun raspuns cu
privire la aceasta semnalare drept urmare nici pana acum nu s-a putut realiza
inscrierea la curs.
Cursurile de formare ar trebui sa se desfasoare mai devreme, nu in ultimele luni
inaintea predarii proiectelor
Putine cursuri de formare in vederea scrierii si depunerii de proiecte.
Mai multe sesiuni de informare/formare pentru scriere de proiecte si de accesare a
diferitelor domenii.
Organizare de seminarii de informare despre modul de completare a formularului de
candidatura, anuntarea rezultatelor la termen.
Nu mi se par potrivite seminarii cu beneficiarii in grup mare si multipurpose . De ex
pentru raportul final la Gru Parteneriat 2013-2015 - seminarul a avut ca scop
sustinerea beneficiarilor pentru raportarea finala si, in acelasi timp, promovarea unor
proiecte Gru finalizate in anul respectiv. Grupul a fost mare, sala mare si cred ca era
o problema cu microfoanele (daca nu erau de vina urechile mele). Personal, m-am
obisnuit cu consultarea on-line si imi vine destul de greu sa ma reacomodez cu
consultarea in sala unde se imbina modul traditional cu cel avansat. Nu-mi amintesc
mare lucru din ce am auzit/vazut decat o mare graba. La raportarea finala m-am
descurcat foarte bine dupa ghid si am mai primit 1-2 sfaturi pe mail de la expertul AN.
Este adevarat ca, in timp ce lucram la raportul final, imi aminteam vag ca
vazusem/auzisem intructiunile si imaginile la seminar.
Prea putine intalniri de sprijin in implementarea proiectului.
Organizarea cursurilor pentru scriere de proiecte sa se facă in fiecare județ, uneori
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costurile cu cazare, masa transport fiind dificil de suportat de către participanți sau
organizațiile de trimitere.
Eu as prefera seminarii de informare, in care sa ni se explice ca la prosti ce trebuie sa
facem. Seminariile sa fie focalizate, nu cu toata lumea si despre orice. Adica dacă se
vorbeste despre parteneriat propus de o scoală, sa fie doar reprezentantul scolii, fără
ONG-uri, fără inspectorat sau cineva care ar putea defocaliza discuția, astfel încât sa
nu mai înțelegem nimic.
Organizarea unor ateliere pt lucru efectiv la proiecte de mobilitate scolara.
Cursurile de formare ar trebui sa se desfasoare intotdeauna cu participarea unui
evaluator care sa dea exemple concrete de " asa da" si "asa nu" si sa se lucreze pe
formular.
Intalnirilor de contractare le lipsesc informatiile clare privind managementul
proiectului - in special privind managementul financiar. Informatiile privind
demersurile de cercetare (RAY) si obligatia beneficiarilor de a completa chestionarele
sunt prezentate intr-o maniera nepotrivita - in termeni de atitudini!
Asigurati-va ca OAT urile si MTM urile pentru voluntari sunt organizate de traineri
profesionisti, care ofera informatii conforme cu ghidul, carta, apelul national etc.
Eventual organizati si o intalnire anuala intre traineri si coordonatori de proiecte
SEV, pentru a corela informatiile oferite voluntarilor, cu nevoile coordonatorilor. De
asemenea, pe viitor incercati sa organizati MTM si OAT uri in asa fel incat a nu fie
mai mult de 40 de voluntari. Multimi mai mari de 40 de persoane sunt imposibil de
facilitat, chiar daca sesiunile sunt organizate pe grupuri mici.... momentele informale,
libere si serile sunt si ele important de supravegheat, facilitat. Consumul de alcool,
feeling-ul de party de la OAT si MTM nu ajuta deloc coordonatorii de proiecte SEV.
Faptul ca numărul de persoane este limitat cand se organizeaza instruiri. Mi-as dori
sa poata fi prezente macar doua persoane din institutie (dacaexista dorinta).
Cursuri de care sa beneficieze si cadrele didactice din mediul rural.
Propun sa se organizeze sesiuni/întâlniri de informare și cu contabilii din scoli. La
intâlnirile de informare ar fi indicat sa participe doi membri ai echipei de proiect daca
scoala considera ca este necesar.
Deplasarile si cazarea pentru participarea la un workshop/seminar de
informare/contact sa fie subventionate.
Mai multe sesiuni de formare, la nivel regional, pentru scrierea de proiecte Erasmus+.
Ne-ar placea sa avem mai multe intalniri in sensul intelegerii procesului de scriere a
proiectelor si al diseminarii lor.
Organizarea de mai multe seminarii si workshopuri cu reprezentanti ANPCDEFP.
Organizarea mai multor evenimente locale/regionale de informare/formare cu privire
la programul Erasmus+.
Organizarea de sesiuni de informare inaintea deadline-urilor de aplicare, cu
explicarea formularelor de aplicatie (mai ales, in cazul actiunilor de mobilitate K 107,
spre exemplu). Fixarea clara si certa unui seminar comun de diseminare Erasmus +,
gen Erasmus 2 OPen Doors, o data pe an sau de doua ori pe an, dar sa fie anuntate
din timp, pentru ca universitatile sa aiba timp sa se ocupe de organizare si sa fie
eficiente si utile studentilor. (in 2014, s-a organizat in noiembrie, si, apoi, imediat in
februarie 2015.)
Sa fie permis sa vina 2 persoane la intalnirile de formare pentru castigatorii de
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proiecte (deci pentru coordonator si asistent sau coordonator si contabil). Sa se
organizeze intalniri de consultare pe parcursul proiectului, la care sa poate veni
reprezentanti din mai multe asociatii (fara prezenta obligatorie, doar cine are nevoie
de consultare pe parcursul proiectului si consultare cu "bune practici" + networking
de la alte asociatii care implementeaza proiecte).
Cred ca informatiile de la cursuri de formare ar trebui sa se poata prelua de catre
cursanti in format electronic... un CD pentru fiecare participant pentru ca este o
cantitate destul de mare de informatii.
Mai multe intalniri, mai multe aplicatii practice ale scrierilor de proiecte.
Mai multe workshopuri practice cu exemple concrete de completare a formularului
intrebare cu intrebare.
As dori sa se organizeze o intalnire pentru instruirea coordonatorilor cu privire la
completarea sectiunii Mobility Tools.
Intalniri mai dese cu privire la scrierea proiectelor si implementarea cu succes a
proiectelor.
Programe de formare mai dese, cu explicatii clare privind modul de completare al
formularelor pentru aplicatii.
Cat mai multe/ dese/ variate formari pentru toata lumea, nu pe alese.
Mai multe sesiuni de informare cu privire la programul Erasmus+ actiunea cheie 1 si 2.
Cat mai multe sesiuni de informare in teritoriu.
Poate putin mai multe intalniri in fiecare judet.
Mi-as dori sa se organizeze o intalnire a coordonatorilor de proiecte in care sa se faca
un schimb de bune practici, si in care sa se impartaseasca deficientele, greutatile
intalnite in derularea proiectului.

Site-ul ANPCDEFP/Erasmus+
•
•
•
•
•
•

•

Se schimba prea des site-urile cu informatii.
Site-ul a fost de cateva ori blocat.
Dupa cum am spus, ar fi foarte bine sa faceti site-ul mai atragator si mai util. Ne
pierdem in toate informatiile. Simplificatil pe categorii, exemplu: a Informatii utile; b.
Documente utile; c. Rezultate proiect.
Faceti website-ul mai clar. Nu are o structura clara. Parca sunt aruncate niste
informatii prin colturile paginii. Faceti o pagina de Home cu un meniu cu multe pozitii
si de acolo directionati pe utilixator catre directiile principale.
Site-ul ANPCDEFP ar putea fi imbunatatit, pentru a gasi mai usor informatiile care ne
intereseaza.
Site-ul ANPCDEFP trebuie urgent îmbunãtãtit! Desi s-a gãsit o nouã formulã graficã,
lasã mult de dorit arborescenta si functionalitãtile, uneori inexistente, alteori total
nefunctionale! Cu sigurantã, se poate mult mai bine. Vã puteti inspira de la site-uri model ale altor agentii nationale (ca, de exemplu, cea din Franta). Vã multumim! De
asemenea, credem cu tãrie cã denumirea interminabilã ANPCDEFP... ar putea fi
schimbatã cu una mai... aerisitã, mai clarã. Agentia Eramus+ România (ca denumire,
de exemplu) ar multumi 99% din beneficiari!
Un lucru negativ, ce trebuie imbunatatit: Nu exista pe site o lista clara cu cei care
raspund de anumite tipuri de proiecte (exista numele lor cu mentiunea "expert tehnic ",
dar nu se precizeaza cine de ce tip de proiecte raspunde; de ex. nu se precizeaza cine
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raspunde de parteneriate strategice in domeniul formarii profesionale, sau de
mobilitatile in domeniul educatiei adultilor etc). De aceea cand avem nevoie de
indrumare pentru un anumit domeniu trebuie sa "bajbaim " si sa adresam intrebari
unor persoane care doar presupunem ca s-ar ocupa de acele domenii. De multe ori ne
adresam cui nu trebuie si persoana respectiva ne ignora, iar uneori chiar se supara.
Uneori este dificil de gasit o anumita informatie pe noul site al Agentiei (ex. rezultate
selectie, formulare de candidatura).
Pagina agentiei contine informatii utile dar foarte greu de gasit.
Pagina Web trebuie inbunatatita...

Webinar
•
•
•
•

As dori sa se organizeze cu o frecventa mai mare video-conferinte cu beneficiarii de
finantare prin programul Erasmus+ astfel incat sa se poata afla noutati si a avea
raspunsuri mai rapid si direct din partea agentiei.
Ar fi utila organizarea unor webinar-uri de instruire si consiliere pentru a oferi
oportunitati de informare multiple si facile pentru un numar cat mai mare de persoane
interesate.
As vrea ca sa se organizeze webinare pentru proiectele aflate in implementare! Asa
putem beneficia de experientele colegilor nostri si putem ridica diferite probleme,
dezbate aspecte privind situatii, cazuri reale.
Intr-un webinar pt KA1 s-au oferit informatii care duceau candidatura "in gard": "nu
este obligatoriu sa notati detalii privind furnizorii de cursuri" ... asa ca nu am mai
scris localitatile (desi le stiam pe toate), iar candidatura mea a pierdut puncte! Am
dorit sa completez chestionarul de dupa curs de formare, s-a intrerupt net- ul si a doua
oara era scris ca nu mai pot accesa link-ul, deoarece a fost deja accesat! Se mai
genereaza adeverinta?

Alte aspecte
•
•

•
•
•

•
•

Lipsa de informatii aplicate, seminarii/instruiri.
Am pus intrebari si am primit uneori raspunsuri orale. Rapoartele proiectelor sunt
scrise si asumate prin semnatura reprezentantului legal si, prin urmare, dorim sa
primim din partea AN, instructiuni precise, asumate si, mai ales, valabile pentru un
anumit proiect pe tot parcursul derularii sale. Va multumesc.
Mi-as dori sa fie oportunitati mai mari si pentru studenti. Vizite de lucru, ateliere
s.a.m.d. Mi se pare ca profesorii sunt mult mai avantajati.
Mai "iesiti" din Bucuresti.
Faptul ca AN nu a anuntat ca Agentia din Grecia este in incapabilitate de plata inca
din 2014. Eu am participat la un schimb de tineri si nici pana in prezent nu am primit
banii aferenti transportului. Daca AN publica faptul ca in Grecia sunt probleme cu
banii Agentiei elene, nu as mai fi participat la schimbul de tineri.
Nu am avut incidente privind colaborarea cu ANCDEFP si chiar daca am primit cate
o observatie, am primit-o ca atare, pentru ca nu eram suficient informata in acel
moment, asa ca nu am ce sa sugerez in acest sens.
Mai multa intelegere cu asociatiile avand in vedere faptul ca teoria nu bate
intotdeauna cu practica din teren. La un moment dat noi am simtit ca reprezentantii
AN ne ofera raspunsuri foarte vagi la intrebari si probleme, ca si cand nu ar dori sa isi
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asume directii pe care sa ne indrume sa le urmam, avand in vedere ca programul a fost
unul nou si nu stiam ce optiuni sa adoptam.
Mi-ar placea ca agentia sa fie mai vizizbila!
Daca avem un proiect cu SEV cumva dati o oportunitate la invatarea rolul
coordinatorului/mentorului. Si daca aplic la traininguri, e greu sa devin paticipant (si
la SOHO).
informarea in 2015 a fost destul de confuza, greu de utilizat. Evaluarea proiectelor a
durat foarte mult si, daca proiectul ar fi fost selectat, am fi avut multe probleme in
implementare.
Am o observație privitoare la acest chestionar. La capitolul ”2 Calitatea în care se
participă la sondaj” lipsește opțiunea ”NU AM CANDIDAT pentru finantare in cadrul
programului Erasmus+ in anul 2015, SI NU AM IN DERULARE proiecte finantate in
anul 2014 in cadrul programului Erasmus+”. Pentru că a trebuit sa bifez o variantă,
am bifat varianta primă, deși nu am în derulare proiete finanțate în anul 2014.
Nu sunt mediatizate suficient, multe cadre didactice nu cunosc oportunitatile oferite.
Nu am primit explicatii in legatura cu punctajul primit de candidatura noastra, si nici
o grila de evaluare obiectiva. Astfel incat cred ca este o cota mare de subiectivism in
evaluari.
Trebuia sa stim exact in cat timp primim rezultatele evaluarii si de la ce data putem
programa activitatile proiectului. Contractele s-au semnat tarziu. Banii au intrat foarte
tarziu, nu sunt suficienti pentru toate mobilitatile programate. Partenerii au primit
primii si inaintea noastra, a celor care am scris proiectul, banii. Nu avem modele de
proceduri. Nu sunt modele de contracte de munca, de fise de post. A trebuit sa facem
tot singuri. Multe lucruri se invata practic. Nu sunt suficienti bani pentru platit
contabil care sa faca asta, iar contabilul scolii nu stie "Erasmeza". Ce face un contabil
care are in scoala 3 sau 4 proiecte Erasmus. Castiga proportional cu munca
profesorilor? Avem alt statut social. Tutorii de proiect sunt foarte ocupati cu sarcini
specifice. Ar trebui sa aiba un program de lucru cu publicul. Intre ce ore pot fi sunati.
Neclaritate in legatura cu modalitatea de obtinere a imprumutului (20% din valoarea
grantului).
Reprezentand un furnizor de formare pentru adulti, privat, apreciez ca posibilitatile de
accesare de fonduri prin programele Erasmus si sansele de finantare a acestei
categorii de beneficiari, nu beneficiaza de egalitate de sanse, comparativ vorbind cu
Universitatile sau alte structuri din invatamantul public preuniversitar.
Cred ca ar trebui finantate mai multe proiecte.....pur si simplu rapiti sansa multor
institutii/ong-uri sa deruleze proiecte Erasmus+ din moment ce finantati cateva
proiecte cu sume f mari. Ca si sugestie....finantati mai multe proiecte cu sume mai
mici....dati unei institutii 300.000 de Euro si celelalte nu mai sunt eligibile
Contractul de finantare a nu a fost semnat si banii nu au fost livrati in contul scolii
desi noi avem deja prima mobilitate.
Foarte greu gasim parteneri pentru proiecte Erasmus+.Toti cei implicati doresc
recomandari.
Eu sunt profesor intr-un colegiu tehnic. Desi ca institutie si ca grup tinta suntem
eligibili si pentru proiectele de tineret iar elevii nostrii isi doresc sa fie implicati in
proiecte pentru tineret, mi-a fost imposibil sa fac parte din grupurile celor selectati de
catre Agentie pentru a participa la cursuri/traininguri identificate pe SALTO-YOUTH.
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Desi am aplicat formularele de selectie pentru a merge la diverse
intalniri/seminarii/conferinte in cadrul carora care as fi putut gasi parteneri pentru
astfel de proiecte, (aici am avut dificultati la proiectele anterioare), nu am fost
niciodata selectata. Urmarind institutiile din care faceau parte cei selectati, nici alti
profesori reprezentanti ai acestui segment nu am vazut decat extrem de rar. Am vazut
insa a fi selectati de mai multe ori aceleasi persoane (pe unele le cunosc personal)
care au beneficiat de fondurile Agentiei. Este pentru mine o evidenta ca reprezentantii
ONG-urilor sunt preferati ca beneficiari ai trainingurilor pentru proiectele de tineret
si nu cred ca este corect. Mi se pare ca un bun segment al potentialilor beneficiari ai
proiectelor de tineret, respectiv elevii liceelor, sunt tinuti departe de informatii care lear fi foarte utile pentru dezvoltarea personala. Cunosc foarte multe licee cu elevi
exceptionali academic dar pentru care nu se face mai nimic in domeniul extrascolar si
pentru faptul ca personalul didactic, altfel foarte dornic de a oferi programe de
dezvoltare acestor elevi, nu are acces la pregatirea necesara pentru a putea sa o ofere
la randul lor. Vorbim despre ramanerea in urma a scolii romanesti, formam cadre
didactice pentru a obtine schimbarea necesara, dar doar pe planul profesional nu este
suficient. Ne bazam doar pe ONG-uri pentru activitatile de deschidere spre
voluntariat, citizenship, etc...? Sunt ele suficiente pentru segmentul acesta de
beneficiari?
Muncim mult la proiectele noastre, avem experienta, insa desi am aplicat si reaplicat
de nenumarate ori, nici unul dintre proiectele noastre nu a fost aprobat; de asemenea,
organizatia noastra nu a fost acceptata la cursurile de scriere de proiecte Erasmus
Plus organizate in judet. Astfel ca sugeram sa creati mai multe oportunitati de formare
pe scriere de proiecte de succes.
Cred ca multe dintre problemele pe care le intalnim apar in intrebarile de pe forum,
cum ar fi o modalitate clara de explicare a procedurii mandatelor etc. si ar putea fi
explicate mai clar in materialele de promovare ale programului.
Am o observație privind chestionarul de față: dacă omul răspunde cu 0 respectiv NU
la întrebările 13 și 14, adică personal nu a fost în mobilitate, atunci întrebările 15-17
nu mai au niciun sens pentru respectivul, dar nu se pot omite!
Referitor la rambursul transportului participanților să fie folosite și alte metode pentru
evitarea comisioanelor bancare.
PUNCTUAL: "TURNEUL" VIZITELOR PREGATITOARE SEE NORVEGIA
Mobility Tool inca este un instrument greoi de folosit si cred ca o sesiune de Raportare
pentru beneficiari ar fi extrem de utila, sau poate un ghid de folosire al Mobility Toolului?
Mai multa flexibilitate! In plus, scolile lucreaza sub incidenta legii educatiei:
dezvoltarea de competente, respectiv flexibilitatea in alegerea continuturilor. Expertii
trebuie sa sustina, pe cat posibil, inovativitatea scolilor-acolo unde este cazul!,
respectiv deschiderea catre noul din UE! Curriculumul scolar este obligatoriu pentru
noi, ca profesori, dar nu si pentru ANPCDEFP! Deci, ANPCDEFP trebuie sa
incurajeza orice ,,derapaj" de la curriculum, care, Doamne ajuta, tine cont de nevoile
de formare reale ale scolilor, nu de fantasmagoriile MEN.
Este posibil sa va folositi de consultantii de fonduri europene pentru a explica catre
studenti, avantajele ce le oferiti.
Puține informații referitoare la proiecte VET prin ONG-uri.
O mai buna informare privind forma proiectelor.
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Probleme cu Baza de date EST! In 2014 am incheiat un proiect Grundtvig, iar
Platforma EST(Romania) nu a functionat corespunzator. Am incarcat foarte multe
materiale si produse realizate, dar nu au aparut in baza de date EST nici pana in ziua
de azi. Este foarte frustrant, deoarece materialele incarcate de partenerii nostri apar,
iar ale noastre nu, desi noi suntem cei care am avut foarte multe materiale si am
insistat sa punem totul pe platforma EST. Tehnicienii din Romania ne-au asigurat ca
ele sunt vizibile pentru evaluatori, dar cred ca asta nu e suficient, pentru ca rolul
platformei EST este de a asigura vizibilitatea la nivel european si nu doar local.
Primirea cu intarziere a contractelor si neprimirea grantului la timp.
Sa se aprobe un numar mai redus de mobilitati pentru mai multe scoli decat un numar
mare de mobilitati pentru scoli mai putine.
Ghidul aplicantului este prea stufos pentru a fi inteles in detaliu.
Intarziere mare la inaintarea grantului Parteneriatul a inceput in septembrie 2015, in
octombrie am avut deja prima vizita transnationala si in noiembrie ne pregatim pentru
inca o vizita de proiect si nu am primit nici un cent din grant. Poate ca ar trebui sa
oferiti si aceste informatii atunci cand se fac sesiuni de instruire pentru scrierea
candidaturilor.
Multe noutati in limba engleza. Stiu ca ar fi ideal ca noi sa o cunoastem, ne straduim,
dar ar fi mult mai simplu sa citim in limba noastra. Este mult material si greu
"digerabil"in alta limba. La Comenius mi-a fost mai usor, dar, de cand s-a lansat
Erasmus +, chiar am intampinat greutati.
Ar trebui o distribuire corecta asupra fondurilor pentru ca educatia continua este cea
care sustine dezvoltarea.
Circuitul inchis despre care am scris anterior.
1. Cerintele nu sunt suficient de clare, sumele alocate nu acopera proiectele eligibile,
iar consecintele sunt descurajatoare. 2. Prin modul de retribuire a specialistilor se
creaza doua categorii: cei de ”prima mana” din tarile ce intra in categoria ”A”, unde
retributia este mai ridicata, si specialisti de ”mana a doua” din tarile de categorie
”B” unde retributia este mai scazuta. Se creeaza o discriminare in functie de tara desi
principiile egalitatii de sanse sunt considerate principii de baza in UE, iar pentru
aceeasi munca si standard de calitate recompensa financiara este diferita. Conditiile
pentru anumite directii de finantare sunt complicate si cu cerinte complexe pentru
indeplinire ceea ce limiteaza propensiunea pentru acestea in conditiile unei munci
sustinute retribuite diferit.
ANPCDEFP este foarte stricta in comparatie cu alte agentii. Pe de o parte acest lucru este
bun, dar pe de alta parte creaza probleme in implementare. De exemplu, aproape toti
partenerii mi s-au plans ca este foarte complicat ca ei sa primeasca rambursarea biletelor
participantilor in contul asociatiei lor (probleme in contabilitate si chiar impozite in unele
tari). Din aceasta cauza unele asociatii chiar nu mai doresc sa fie partenere pe viitor
pentru ca nu vor sa isi bata capul cu primirea banilor participantilor in conturile lor.
Proiectele strategice sunt foarte greu aprobate. E foarte greu sa obti finantarea unui
proiect la noi in tara si din aceasta cauza multi dintre noi renuntam, preferand sa fim
partenerii altor tari.
Ar trebui sa revizuiti modalitatea de acordare a granturilor. In special in acele
granturi in care lucrati cu organzatii care ar trebui sa aiba tinerii cu care sa lucreze si
care in proiecte ar trebui sa ii implice pe acei tinerii. Degeaba oferiti un "ciubuc" unor
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asociatii care nu au tineri voluntari cu care lucreaza si care isi cauta cu disperare
tinerii inainte de proiecte pe toate canalele disponibile. Este o risipa fara margini de
bani europeni care se practica la nivelul intregii uniuni din pacate si care ar trebui sa
inceteze. Stiu organizatii din tara care nu au nici un voluntar in componenta lor (adica
tineri spre care se indreapta un schimb de tineri spre ex) si care in ultimii 10 ani au
participat la peste 60 de proiecte si au primit finantare din partea dvs la peste 10
proiecte... E mai mult decat evident ca totul a fost improvizat ptr a arata bine pe hartie
in momentul in care s-au facut raportarile. De asemenea modalitatea dvs de selectie
prin care "s-a acoperit toata tara" este una foarte defectuoasa. Adica atata vreme cat
Transilvania din care fac si eu parte are 3 proiecte aprobate la ultima runda din 60 nu
mi se pare ca este acoperita din pct de vedere geografic tara... iar raspunsul primit de
la agentia dvs cum ca: "in Transilvania oricum aveti destule, astia sunt mai saraci si
au nevoie mai mare de proiecte" este putin spus penibil. Poate ca proiectele noastre nu
sunt perfect scrise dar macar noi putem dovedi oricand activitatea noastra, avem tineri
de care ne ocupam in organizatia noastra si care atunci cand au participat la orice
proiect au facut cinste Romaniei si in primul rand organizatiei noastre si a ceea ce
inseamna un tineret bine educat si pe care sa te poti baza. Din pacate din cei aprox.
500 de tinerii "produsi" de noi in ultimii 5 ani, 80% sunt deja studenti in alte tari si nu
mai au de gand sa se intoarca in tara din cauza sistemelor "bine puse la punct" cum il
aveti si dvs pe cel cu teritorialitate care face "numai bine". Toti acesti tineri au fost si
vor ramane in continuare dezamagiti de modalitatea dvs de selectie, asta tinand cont
ca ei sunt cei care au si gandit, scris si "produs" proiectele cu care am aplicat la dvs
in ultimii ani si care in acest moment nu mai doresc sa faca asta. Imi pare rau daca vam jignit macar cu o floare dar dvs ati scris in descriere: "aici este locul si acum este
momentul". Toate cele bune.
Aspectele care necesita imbunatatire in implementarea proiectelor Erasmus+ au fost
in mare parte identificate in cadrul Apelului 2015. Au existat multe neconcordante in
documentele si/sau bazele de date ale Comisiei Europene (MT+/Formulare de
candidatura) din Apelul 2014 care implicit s-au regasit si in documentele emise de
ANPCDEFP dar care nu tin de colaborarea cu ANPCDEFP - care asa cum am
mentionat - a fost excelenta. Propun sa se defineasca notiunea de saptamana in numar
de zile lucratoare. Ex. o moblitate de 2 saptamani cuprinde 10 zile lucratoare (de
activitate). Ar fi binevenita o reuniune pentru pregatirea raportarii finale.
Din punctul meu de vedere nu am nimic a reprosa altcuiva decat mie, pentru
inconsecvanta, pentru ca inca n-am invatat sa deleg foarte bine sarcinile catre ceilalti
colegi de echipa....dar totul se poate remedia.
Ca și coordonator de proiect, mă aștept să primesc de la AN încredere și respect. De
la o instituție cu aer european nu-mi doresc un comportament atât de românesc cum
este presiunea negativă, suspiciunea și amenințarea.
Uneori procedurile de lucru devin inflexibile, nu sunt corelate cu realitatea, iar de
fiecare dată când există consecințe financiare negative, feedback-ul este același
respectiv: „nu ne interesează, va trebui să le suportați în calitate de beneficiari”.
Astfel că AN ar trebui să prezinte în mod detaliat interpretările privind acceptarea sau
neacceptare unor costuri, ce documentație ar trebui să fie pregătită pentru justificarea
acestora etc. Faptul că pe parcurs, sau la raportul final apar surprize privind costuri
suplimentare fac ca proiectele Erasmus+ să ridice riscuri către beneficiari, riscuri
care pot pune în pericol funcționarea organizației, fluxul de numerar etc. Câteva
202

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

aspecte ce necesită intervenție imediată: problema diferențelor de curs valutar,
organizațiile beneficiare ar trebui să decidă procentul din grant care să fie transferat
în EUR și cât anume în RON; cheltuielile bancare direct legate de cheltuielile
proiectului (cheltuieli de transfer bancar) ar trebui considerate cheltuieli eligibile;
cheltuielile cu personalul implicat în gestiunea proiectului ar trebui considerate
cheltuieli eligibile. Lucrul cu voluntari ridică riscuri privind gestiunea și impactul
proiectului, motiv pentru care cel puțin coordonatorul de proiect ar trebui să fie
angajat în baza unui contract de muncă, restul echipei putând avea contracte de
voluntariat în funcție de condițiile proiectului.
Avem asteptari mai mari ca organizatia sa devina protejata in raport cu voluntarul si
celelalte organizatii, nu doar prin acorduri interne, ci printr-o procedura simplificata,
nu care ar implica instante europene, ci prin reguli mai clare. ia acest moment,
constatarea noastra fiind ca voluntarii SEV beneficiaza de o protectie excesiva in
raport cu organizatia gazda. Ma refer specific, la situatii in care obiectivele
voluntarului nu mai corespund cu obiectivele proiectului.
ANPCDEFP este o instituție robotizată. Aceleași școli primesc finanțare, deși în mod
real, aceste școli, care au primit finanțare nu se schimbă cu nimic; continuă să aibă
aceleași rezultate foarte bune sau foarte slabe (în ce privește rezultatele de la
bacalaureat, inserția elevilor pe piața muncii). Totuși pentru că aceste școli cunosc
limbajul robotic al scrierii de proiecte primesc, încă odată finanțare, pentru a nu se
transforma în nimic. Cel mai important e să știi șmecheriile de a scrie un proiect, nu
nevoia de a primi sprijin prin implicarea într-un proiect. Școlile care chiar au nevoie
de perfecționare, pentru că nu cunosc limba ”proiectelor”, deși ar avea nevoie de ele,
nu primesc finanțare. Criteriile de acordare a finanțării sunt limbajul ”tehnic”
acceptat de ANPCDEFP și nu nevoile reale/beneficii. ANPCDEFP nu oferă sprijin
real celor ce candidează. Și nici feed-back. Ar fi frumos să se explice punctajul primit
de un proiect și să fie publicate punctajele defalcate ale fiecărui proiect. Fără asta
orice proiect care obține finanțare, și care nu poate fi văzut de ceilalți, poate părea că
a câștigat în mod suspect.
Din pacate nu toate NGO-urile au drepturi egale ci doar acelea care au cunostinte si
”prietenii”
Agenția ar trebui să colaboreze cu MECS pentru ca profesorilor care
coordonează/participă la proiecte europene să le fie recunoscută munca și efortul de a
schimba sistemul de educație din România în bine.
Cred că unii care sunt la agenție nu prea au ce să caute acolo.
In anul 2014, Romania a raportat o atragere de fonduri de aproximativ 7% , cea mai
slaba rata din Europa, iar in 2015 mi-a fost respins un proiect pentru "fonduri
insuficiente". Mai intelege cineva ceva!!??? Sau poate intelegem foarte bine. O
rugaminte : XXXX si YYYY (asa s-au prezentat pe net) sa mai faca un curs ca cel din 2
-4 nov. Cred ca intelegeti ca "asa NU". Si sa nu uit : in 2014 Romania a fost singura
tara din Europa care NU a tradus in limba romana textul primit de la Bruxelles.
Expertii agentiei trebuie sa inteleaga ca noi, beneficiarii, in special cei din scoli nu ne
alocam tot timpul implementarii proiectelor.
Putine actiuni pentru formarea adulților.
Revin la sugestia de a traduce toate documentele in limba romana. Tinerii
dezavantajati au nevoie de mai mult sprijin inclusiv in acest sens.
Mai multa vizibilitate in randul tinerilor; mai multa promovare in universitati; 203
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vizibilitate in randul studentilor. Cati stiu despre aceste programe?
Trebuie tinut seama ca unii beneficiari sunt legati direct de proiectele de mobilitate
pentru Tineret. Echipei noastre i-a fost greu sa aplice intr-un timp scurt de 14 zile de
la data când ni s-a dat raspunsul la unul din proiectele noastre care a fost respins
pentru un proiect aplicat in Octombrie 2014. Am primit raspunsul abia in Ianuarie
2015 si nu am avut timp sa reformulam si sa obtinem toate mandatele in timp util. In
consecinta data la care ni s-a comunicat rezultatul si data când era termenul nou de
aplicare a fost foarte scurta. SUGESTIE: este posibil ca proiectele depuse in data de
01 Octombrie 2015 sa primeasca raspunsul in Decembrie 2015. Asa ni se ofera sansa
de a corecta si redepune proiectul in termen. Va multumim.
Reguli foarte stricte si de multe ori nerealiste; Reguli impuse in Romania doar de
catre Agentia Nationala din Romania (care vin peste cele europene generale);
Birocratie excesiva (prea multe raportari intermediare, prea multe cereri de
clarificare a unor aspecte, deadlineuri prea apropiate si practic foarte greu de
respectat, este mereu nevoie ca cineva din echipa/asociatia noastra sa fie conectat la
internet, birou si imprimanta); Proceduri care in loc sa imbunatateasca implementarea
unui proiect, mai degraba o incetinesc si o ingreuneaza (aceste proceduri mai mult
creeaza noi incurcaturi decat rezolva).
Decontarea biletelor de transport dureaza foarte mult timp.
Dacå e posibil vizite mai multe la beneficiarii proiectelor.
Scoala noastra a incercat de 2 ani sa obtina finantare pe KA2 dar fara succes. Cred ca
acum este mult mai greu sa obtinem finantare deoarece au crescut sumele alocate
fiecarui proiect, bugetul este cam acelasi si in consecinta a scazut numarul scolilor ce
primesc finantare. Varianta Comenius era mai buna deoarece dadea posibilitatea
derularii unui numar mai mare de proiecte pe sume mai mici. Cu toate ca ceea ce
sustin eu nu se incadreaza la "colaboarea cu ANPCDEFP", consider asta un aspect
negativ si... nu sunt singurul!! https://www.change.org/p/european-commissionerasmus-ka2-schools-partnerships-short-funds-not-equitative-elitistic-worst-than-llp.
Sa primesti prima transa din finantare dupa ce partenerii participa la transnational
meeting and workshops este dificil pentru scoala si cadre didactice sa raspunda
cerintelor proiectului.
Agenţia Natională a schimbat tipul de finanțare pentru proiectele de parteneriate
strategic, nerespectând ghidul Erasmus, în timpul derulării proiectelor, fără sa facă
public acest lucru prin afișare pe site, beneficiarii fiind puși în fața faptului împlinit de
a-şi desfășura activitățile în cadrul proiectului cu mai multe sesiuni de prefinanţare,
decât erau specificate în ghidul Erasmus.
Ar fi minunat de organizam un grup de studenti mentori pentru studentii Erasmus care
vin la universitatea noastra.
Mi-ar plăcea ca să fie mai vizibil acest program prin mai multe implicații prin
universități pentru ca studenții să beneficieze mai pe larg și într-o scară clară.
Suntem dintre aceia care si-au adus contributia la aparitia noilor ONG-uri din zona,
indiferent de domeniul lor de activitate si am realizat acest lucru prin colaborarea
excelenta cu ANPCDEFP, prin cursurile organizate in orasul nostru. Suntem acum
frustrati ca nu mai putem avea acest rol, noile generatii care ne solicita aceasta
formare specifica, ne transmit dorinta de a participa si noul sistem de organizare a
acestor cursuri ne priveaza de acest lucru.
Uneori ne confruntăm cu greutăți în traducerea din limba engleză!
204

•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Imi este greu sa inteleg cum se impaca in noul program 2 lucruri: 1. incurajarea
ONG-urilor tinere, nou create sa sprijine activitati de tineret, inclusiv schimburi de
tineret create de catre tineri cu initiativa si fara experienta; 2. grila de selectie,
procesul de aplicare si selectie foarte complicat. Ceea ce constat e ca acest program
devine unul elitist, unde aproape tot aceiasi beneficiari sunt si unele ONG-uri aplica si
primesc sume uriase (cateva sute de mii de euro per an) iar ONG-urile mici create de
tineri pe care noi ii incurajam sa aplice dispar din aceasta schema de finantare. Din
pacate imi este greu, pe de alta parte, sa vad ce anume fac ONG-urile si ce rezultate
au proiectele acelea uriase (de sute de mii de Euro - strategice) pe tineret. Vorbesc de
acestea deoarece vad rezultatele selectiilor, vad sumele primite dar NU VAD
ACTIVITATILE si REZULTATELE lor in domeniu tineret. Poate nu ar fi rau ca ONGurile care primesc finantare pentru proiecte strategice sa nu primeasca finantare
pentru proiecte de mobilitate tineret pe o durata de 1 an de zile. Imi este greu sa cred
ca aceste ONG-uri sunt capabile sa gestioneze mai multe proiecte din acestea in
acelasi timp cu resursele umane disponibile.
Lipseste coordonarea si stilul actualei coordonatoare XXXX este foarte dificil, am
obtinut mai multe informatii de la alti colegi care lucrau pe proiecte.
Informarea in detaliu pe cat posibil a locatiilor gazda, eventualele cheltuieli ce pot sa
apara neasteptat, unde ne adresam in caz de accidente sau alte informatii.
Mi-as dori mai multa deshidere spre colaborari cu tarile partenere din zona EECA.
Constatarea acestei tendinte a fost facuta de un ofiter SALTO EECA.
Putine locuri pentru perfectionarea directorilor in 22-24 oct Bucuresti.
Cheltuielile destinate transportului. Numarul crescut de ore de predare in Erasmus
+/universitate, 8 ore-prea mult (chiar programul universitatii primitoare uneori nu
permite sau este mult perturbat, nu sunt atatea ore in programul unei saptamani cu
studentii).
Cand o lista de finantare cu aprobati si respinsi este publicata este normal ca diverse
persoane sa formeze invidii si sa actioneze conform acestora. Dar asta nu inseamna ca
angajatii AN trebuie sa dea curs tuturor acestor invidii de la terti si sa notifice
beneficiarul folosind atot-cunoscuta amenintare. Voi sunteti functionari publici, iar noi
suntem ONG-isti, fiecare are drepturi si obligatii putin diferite fata de celalat, iar
putina deontologie nu ar strica.
Am cateodata sentimental ca nu transmiteti la nivel European nemultumirile noastre
legate de prea marea birocratie si de sarcinile mereu mai numeroase care cad pe
aceiasi umeri locali.
Contractele ar trebui sa fie transmise mult mai rapid, avand in vedere importanta lor
in gestionarea fondurilor.
Mai multă publicitate ( on-line, afişe, asistenţi universitari- care să ofere mai multe
detalii despre Programul bursier ERASMUS PLUS).
Un termen mai lung de depunere a dosarelor.
Cred ca multe dintre problemele pe care le intalnim apar in intrebarile de pe forum,
cum ar fi o modalitate clara de explicare a procedurii mandatelor etc, si ar putea fi
expicate mai clar in materialele de promovare ale programului.
Dorim mai multa deschidere in vederea informarii din timp a acestor programe.
Ne lipsesc informatiile primite pe forumul dedicat proiectelor Comenius, un instrument
folositor pe tot parcursul proiectelor derulate.
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Mai multe informații despre programele europene care să fie concrete și corecte.
Pentru parteneriate care incep din septembrie 2015 semnarea contractelor de
finantare ar fi foarte bine sa fie facuta in aceasta luna.
Dorim mai multa flexibilitate si mai multe cursuri
Asa da nu exista, imi pare rau. Trebuie schimbat totul din temelii, trebuie formata o
echipa onesta la conducere si poate dupa cativa ani sa se vada roadele. Am spus
adesea cum vad eu sansele de redresare a Romaniei: afara toti, adusi oameni din alte
tari europene sau ma rog, de oriunde si poate atunci se va folosi un cadru natural pe
care multe alte tari nu-l au. N-as fi raspuns chestionarului dar mi-a cerut-o cineva in
mod special si eu nu refuz doamnele.
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Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi din cadrul programului Erasmus+, in
anul 2015
1. Informatii generale

* 1. Precizaţi sursele şi modalităţile prin care v-aţi informat cu privire la oportunităţile oferite de Agenţia
Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP):
contact direct cu reprezentanţii ANPCDEFP
seminare/cursuri de formare organizate de ANPCDEFP
publicaţii şi alte materiale elaborate de Agenţie
paginile web ale Agentiei (anpcdefp.ro, llp-ro.ro, tinact.ro, europass-ro.ro, eurodesk.ro,www.erasmusplus.ro)
inspectoratul şcolar
biroul pentru programe comunitare al unei universităţi
direcţia judeţeană de sport şi tineret
conducerea instituţiei din care faceţi parte
pagini web, listă de discuţii, alte modalităţi internet
Serviciul European Eurodesk (Eurodesk Info)
reţeaua de formatori ai Agentiei
alţi participanţi la proiecte
parteneri sociali (patronate, sindicate)
mass-media
altele; care?
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* 2. Despre ce programe şi activităţi administrate de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în
Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) aţi auzit?
Comenius

Iniţiative ale tinerilor

Erasmus

Proiecte pentru democraţie

Grundtvig

Serviciul european de voluntariat

Leonardo da Vinci

Tinerii în lume

Vizite de studiu

Formare şi reţele

Vizite pregătitoare

Întâlniri ale tinerelor cu responsabilii pentru politici de tineret

Eurydice

Erasmus+, Actiunea KA1-Proiecte de mobilitate

Europass

Erarmus+, Actiunea KA2-Parteneriate strategice

Eurodesk

Erasmus+, Actiunea KA3-Sprijin pentru politici de tineret

Schimburi de tineri

* 3. Cum apreciaţi publicaţiile şi materialele informative in format electronic realizate de Agenţie?
foarte bune

bune

slabe

foarte slabe

nu ştiu/nu pot
aprecia

conţinut util şi complet
limbaj uşor de înţeles
aspect atrăgător
Comentarii/Propuneri de îmbunătăţire
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* 4. Cum apreciaţi publicaţiile şi materialele informative pe hârtie realizate de Agenţie?
foarte bune

bune

slabe

foarte slabe

nu ştiu/nu pot
aprecia

conţinut util şi complet
limbaj uşor de înţeles
aspect atrăgător
Comentarii/Propuneri de îmbunătăţire

Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi din cadrul programului Erasmus+, in
anul 2015
2. Calitatea in care se participa la sondaj

* 5. În ce calitate aţi beneficiat de serviciile oferite de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în
Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) in anul 2015?
NU AM CANDIDAT pentru finantare in cadrul programului Erasmus+ in anul 2015, dar AM IN DERULARE proiecte finantate in
anul 2014 in cadrul programului Erasmus+.
AM CANDIDAT pentru finantare in cadrul programului Erasmus+ in anul 2015, dar candidatura/candidaturile NU A/AU FOST
APROBATA/APROBATE si NU AM IN DERULARE proiecte finantate in anul 2014 in cadrul programului Erasmus+.
AM CANDIDAT în cadrul programului Erasmus + in anul 2015 , dar candidatura/candidaturile NU A/AU FOST
APROBATA/APROBATE si AM PROIECTE IN DERULARE proiecte finantate in anul 2014 in cadrul programului Erasmus+.
AM CANDIDAT în cadrul programului Erasmus + in anul 2015, candidatura/candidaturile A/AU FOST APROBATA/APROBATE si
NU AM PROIECTE IN DERULARE finantate in anul 2014 in cadrul ERASMUS+.
AM CANDIDAT în cadrul programului Erasmus + in anul 2015, candidatura/candidaturile A/AU FOST APROBATA/APROBATE si
AM PROIECTE IN DERULARE finantate in anul 2014 in cadrul programului ERASMUS+.
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Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi din cadrul programului Erasmus+, in
anul 2015
3. Candidatura respinsa si lipsa proiecte aprobate in anul 2014

* 6. In anul 2015 ati depus candidatura/candidaturi pentru urmatorul/urmatoarele tip/tipuri de proiect/proiecte,
iar acestea nu au fost aprobate:
Mobilitate -Domeniul Educatie scolara
Mobilitate -Domeniul Educatie universitara
Mobilitate -Domeniul VET
Mobilitate -Domeniul Educatia adultilor
Mobilitate -Domeniul Tineret
Parteneriat strategic- Domeniul Educatie scolara
Parteneriat strategic- Domeniul Educatie universitara
Parteneriat strategic- Domeniul VET
Parteneriat strategic- Domeniul Educatia adultilor
Parteneriat strategic- Domeniul Tineret
Dialog structurat-Actiunea cheie 3
Nu stiu, nu am participat la redactarea formularului de candidatura
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* 7. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informarea şi consultanţă pentru
depunerea candidaturii in anul 2015?

foarte bună

bună

nici bună, nici slabă

foarte slabă

nu pot aprecia/nu se
aplică

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare,
Explicatii corecte
Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)
Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. VA GARANTAM ANONIMATUL

Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi din cadrul programului Erasmus+, in
anul 2015
4. Candidatura aprobata, dar nu exista in implementare proiecte aprobate in anul 2014
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* 8. In anul 2015 ati depus candidatura/candidaturi pentru urmatorul/urmatoarele tip/tipuri de proiect/proiecte
si acestea au fost aprobate:
Mobilitate -Domeniul Educatie scolara
Mobilitate -Domeniul Educatie universitara
Mobilitate -Domeniul VET
Mobilitate -Domeniul Educatia adultilor
Mobilitate -Domeniul Tineret
Parteneriat strategic- Domeniul Educatie scolara
Parteneriat strategic- Domeniul Educatie universitara
Parteneriat strategic- Domeniul VET
Parteneriat strategic- Domeniul Educatia adultilor
Parteneriat strategic- Domeniul Tineret
Dialog structurat-Actiunea cheie 3
Nu stiu, nu am participat la redactarea formularului de candidatura

* 9. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informarea şi consultanţă pentru
depunerea candidaturii in anul 2015?

foarte bună

bună

nici bună, nici slabă

foarte slabă

nu pot aprecia/nu se
aplică

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare,
Explicatii corecte
Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)
Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. VA GARANTAM ANONIMATUL
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Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi din cadrul programului Erasmus+, in
anul 2015
5. Candidatura aprobata si proiecte in implementare

* 10. In anul 2015 ati depus candidatura/candidaturi pentru urmatorul/urmatoarele tip/tipuri de proiect/proiecte
si acestea au fost aprobate:
Mobilitate -Domeniul Educatie scolara
Mobilitate -Domeniul Educatie universitara
Mobilitate -Domeniul VET
Mobilitate -Domeniul Educatia adultilor
Mobilitate -Domeniul Tineret
Parteneriat strategic- Domeniul Educatie scolara
Parteneriat strategic- Domeniul Educatie universitara
Parteneriat strategic- Domeniul VET
Parteneriat strategic- Domeniul Educatia adultilor
Parteneriat strategic- Domeniul Tineret
Dialog structurat-Actiunea cheie 3
Nu stiu, nu am participat la redactarea formularului de candidatura
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* 11. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informarea şi consultanţă pentru
depunerea candidaturii in anul 2015?

foarte bună

bună

nici bună, nici slabă

foarte slabă

nu pot aprecia/nu se
aplică

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare,
Explicatii corecte
Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)
Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. VA GARANTAM ANONIMATUL

Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi din cadrul programului Erasmus+, in
anul 2015
6. Candidatura respinsa si sunt proiecte in implementare
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* 12. In anul 2015 ati depus candidatura/candidaturi pentru urmatorul/urmatoarele tip/tipuri de
proiect/proiecte, iar acestea nu au fost aprobate:
Mobilitate -Domeniul Educatie scolara
Mobilitate -Domeniul Educatie universitara
Mobilitate -Domeniul VET
Mobilitate -Domeniul Educatia adultilor
Mobilitate -Domeniul Tineret
Parteneriat strategic- Domeniul Educatie scolara
Parteneriat strategic- Domeniul Educatie universitara
Parteneriat strategic- Domeniul VET
Parteneriat strategic- Domeniul Educatia adultilor
Parteneriat strategic- Domeniul Tineret
Dialog structurat-Actiunea cheie 3
Nu stiu, nu am participat la redactarea formularului de candidatura

* 13. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informarea şi consultanţă pentru
depunerea candidaturii in anul 2015?

foarte bună

bună

nici bună, nici slabă

foarte slabă

nu pot aprecia/nu se
aplică

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare,
Explicatii corecte
Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)
Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. VA GARANTAM ANONIMATUL
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* 14. Care credeti ca sunt cauzele pentru care candidatura/candidaturile nu a/au fost aprobata/aprobate?

Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi din cadrul programului Erasmus+, in
anul 2015
7. Selectie actiunea KA1 2014

* 15. Aveti in implementare proiecte de mobilitate Erasmus+ aprobate in anul 2014?
DA
NU

Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi din cadrul programului Erasmus+, in
anul 2015
8. Selectie tipuri de proiecte de mobilitati aprobate in anul 2014
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* 16. Aveti in implementare proiecte de mobilitate Erasmus+, domeniul Educatie scolara, aprobate in anul
2014?
DA
NU

Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi din cadrul programului Erasmus+, in
anul 2015
9. Mobilitati SE 2014

* 17. Tipul instituţiei din care făceaţi parte în momentul în care aţi beneficiat de serviciile oferite de
ANPCDEFP pentru proiectul de mobilitate Erasmus +, domeniul Educatiei scolare, care a fost aprobat in
anul 2014:
Liceu/Colegiu teoretic

Gradinita

Scoala primara

Palat/club al copiilor

Scoala gimnaziala

ISJ/ISMB

Colegiu/Liceu vocational/tehnologic

Scoala speciala/Centru de educatie incluziva

Scoala profesionala
Alt tip de institutie. Precizati care
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* 18. In cadrul proiectului de Mobilitate Erasmus+, domeniul Educatiei scolara, aprobat in anul 2014, in care
ati fost implicat(a) ati avut rolul:
Coordonator de proiect
Membru in echipa de proiect
Participant(a) la mobilitate
Ati avut alt rol
Daca ati avut alt rol, va rugam sa il precizati

* 19. În perioada în care aţi beneficiat de serviciile oferite de ANPCDEFP pentru proiect de mobilitate
Erasmus+, domeniul Educatie scolara, aprobat in anul 2014, făceaţi parte din următoarea categorie
cadre didactice (de la grădiniţă la liceu)
directori de şcoală
inspectori
personal didactic auxiliar
alte categorii. Care?

* 20. De cate mobilitati ati beneficiat in cadrul proiectului de mobilitate Erasmus+, aprobat in anul 2014,
domeniul Educatie scolara (daca nu ati beneficiat de mobilitate completati cu cifra 0)?

* 21. Mobilitatea/mobilitatile la care ati participat in cadrul proiectului de mobilitate Erasmus+, domeniul
Educatie scolara, aprobat in anul 2014, a/au constat in:
Participari la cursuri
Job shadowing
Misiuni de predare
Ati fost persoana insotitoare
Monitorizare
Nu ati participat la mobilitati in cadrul proiectului
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* 22. În ce măsură participarea la proiectul de mobilitate Erasmus+, domeniul Educatie scolara, aprobat in
anul 2014, a corespuns nevoilor dumneavoastră de formare profesională?
în foarte mare măsură
în mare măsură
suficient
în mică măsură
deloc

* 23. În ce măsură participarea la proiectul de mobilitate Erasmus+, domeniul Educatie scolara, aprobat in
anul 2014, a corespuns nevoilor dumneavoastră de dezvoltare personala?
în foarte mare măsură
în mare măsură
suficient
în mică măsură
deloc

* 24. În ce măsură derularea unui proiect Erasmus+, domeniul Educatie scolara, aprobat in anul 2014, a
corespuns nevoilor institutiei beneficiare a proiectului?
în foarte mare măsură
în mare măsură
suficient
în mică măsură
deloc
nu stiu
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* 25. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informarea şi consultanţă în toate
etapele proiectului de mobilitate Erasmus+, domeniul Educatie scolara, aprobat in anul 2014?

foarte bună

bună

nici bună, nici slabă

foarte slabă

nu pot aprecia/nu se
aplică

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)
Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. VA GARANTAM ANONIMATUL
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* 26. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în contact în timpul misiunilor de
control/audit al proiectului de mobilitate Erasmus+, domeniul Educatie scolara, aprobat in anul 2014?

foarte bună

bună

nici bună, nici slabă

foarte slabă

nu pot aprecia/nu se
aplică

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)
Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. VA GARANTAM ANONIMATUL

27. Cum apreciati sprijinul financiar oferit in cadrul proiectului de mobilitate Erasmus+, domeniul Educatie
scolara, aprobat in anul 2014?
Insuficient

Relativ suficient

Suficient

Nu stiu/Nu este cazul

In cazul
mobilitatii/mobilitatilor de
care ati beneficiat
In cazul organizatiei
beneficiare
Daca doriti sa comentati
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Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi din cadrul programului Erasmus+, in
anul 2015
10. Se implementeaza proiecte de mobilitate -HE 2014

* 28. Aveti in implementare proiecte de mobilitate Erasmus+, domeniul Educatie universitara, aprobate in
anul 2014?
DA
NU

Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi din cadrul programului Erasmus+, in
anul 2015
11. Mobilitati HE 2014

* 29. In cadrul proiectului de Mobilitate Erasmus+, in domeniul Educatiei universitara, aprobat in anul 2014,
in care ati fost implicat(a) ati avut rolul de:
Coordonator de proiect
Membru in echipa de proiect
Participant(a) la mobilitate
Ati avut alt rol
Daca ati avut alt rol, va rugam sa il precizati
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* 30. În perioada în care aţi beneficiat de serviciile oferite de ANPCDEFP pentru proiect de mobilitate
Erasmus+, domeniul Educatie universitara, aprobate in anul 2014, făceaţi parte din următoarea categorie:
cadre didactice
studenti
personal non-didactic in universitati
alte categorii. Care?

* 31. De cate mobilitati ati beneficiat in cadrul proiectului de mobilitate Erasmus+, aprobat in anul 2014,
domeniul Educatie universitara (daca nu ati beneficiat de mobilitate completati cifra 0)?

* 32. Mobilitatea/mobilitatile la care ati participat in cadrul proiectului de mobilitate Erasmus+, domeniul
Educatie universitara, aprobat in anul 2014, a/au constat in:
Mobilitati studentesti pentru studii
Mobilitati studentesti pentru plasament
Mobilitati de personal-misiuni de predare
Mobilitati de personal -formarea personalului
Nu ati participat la mobilitati in cadrul proiectului
Alta situatie. Va rugam sa precizati

* 33. În ce măsură participarea la proiectul de mobilitate Erasmus+, domeniul Educatie universitara, aprobat
in anul 2014, a corespuns nevoilor dumneavoastră de formare profesională?
în foarte mare măsură
în mare măsură
suficient
în mică măsură
deloc
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* 34. În ce măsură participarea la proiectul de mobilitate Erasmus+, domeniul Educatie universitara, aprobat
in anul 2014, a corespuns nevoilor dumneavoastră de dezvoltare personala?
în foarte mare măsură
în mare măsură
suficient
în mică măsură
deloc

* 35. În ce măsură derularea unui proiect Erasmus+, domeniul Educatie universitara, aprobat in anul 2014, a
corespuns nevoilor institutiei beneficiare a proiectului?
în foarte mare măsură
în mare măsură
suficient
în mică măsură
deloc
nu stiu
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* 36. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informarea şi consultanţă în toate
etapele proiectului Erasmus+, Educatie universitara, aprobat in anul 2014?

foarte bună

bună

nici bună, nici slabă

foarte slabă

nu pot aprecia/nu se
aplică

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)
Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. VA GARANTAM ANONIMATUL
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* 37. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în contact în timpul misiunilor de
control/audit al proiectului de mobilitate Erasmus+, domeniul Educatie universitara, aprobat in anul 2014?

foarte bună

bună

nici bună, nici slabă

foarte slabă

nu pot aprecia/nu se
aplică

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)
Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. VA GARANTAM ANONIMATUL

38. Cum apreciati sprijinul financiar oferit in cadrul proiectului de mobilitate Erasmus+, domeniul Educatie
universitara, aprobat in anul 2014?
Insuficient

Relativ suficient

Suficient

Nu stiu/Nu este cazul

In cazul
mobilitatii/mobilitatilor de
care ati beneficiat
In cazul organizatiei
beneficiare
Daca doriti sa comentati

20

Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi din cadrul programului Erasmus+, in
anul 2015
12. Se implementeaza proiecte de mobilitate VET 2014

* 39. Aveti in implementare proiecte de mobilitate Erasmus+, domeniul VET, aprobate in anul 2014?
DA
NU

Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi din cadrul programului Erasmus+, in
anul 2015
13. Mobilitati VET 2014
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* 40. Tipul instituţiei din care făceaţi parte în momentul în care aţi beneficiat de serviciile oferite de
ANPCDEFP pentru proiectul de mobilitate Erasmus +, domeniul VET, care a fost aprobat in anul 2014:
Liceu/Colegiu teoretic

AMOFM/AJOFM

Scoala primara

Casa a Corpului Didactic

Scoala gimnaziala

Asociatie

Colegiu/Liceu vocational/tehnologic

Fundatie

Scoala profesionala

ONG

Gradinita

Autoritate publica locala

Palat/club al copiilor

Autoritate publica regionala

ISJ/ISMB

Autoritate publica Nationala

Scoala speciala/Centru de educatie incluziva

Agent economic

Centru de formare profesionala
Alt tip de institutie. Precizati care

* 41. In cadrul proiectului de mobilitate Erasmus+, domeniul VET, aprobat in anul 2014, in care ati fost
implicat(a) ati avut rolul de:
Coordonator de proiect
Membru in echipa de proiect
Participant(a) la mobilitate
Ati avut alt rol
Daca ati avut alt rol, va rugam sa il precizati
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* 42. În perioada în care aţi beneficiat de serviciile oferite de ANPCDEFP pentru proiect de mobilitate
Erasmus+, domeniul VET, aprobat in anul 2014, făceaţi parte din următoarea categorie:
cadre didactice (de la grădiniţă la liceu)
directori de şcoală
inspectori
personal didactic auxiliar
elev
formator
membru al asociatiei/fundatiei
alte categorii. Care?

* 43. De cate mobilitati ati beneficiat in cadrul proiectului de mobilitate Erasmus+, aprobat in anul 2014,
domeniul VET (daca nu ati beneficiat de mobilitate completati cu cifra 0)?

* 44. Mobilitatea/mobilitatile la care ati participat in cadrul proiectului de mobilitate Erasmus+, domeniul VET,
aprobat in anul 2014, a/au constat in:
Plasament al elevilor in scoli sau centre de formare, cu o perioada de stagiu la agent economic
Plasament al elevilor la agent economic
Ati fost persoana insotitoare
Formarea personalului-Job shadowing
Misiuni de predare
Formarea personalului- Stagiu la locul de munca
Monitorizare
Nu ati participat la mobilitati in cadrul proiectului
Alt tip de mobilitate Va rugam sa precizati tipul de mobilitate
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* 45. În ce măsură participarea la proiectul de mobilitate Erasmus+, domeniul VET, aprobat in anul 2014, a
corespuns nevoilor dumneavoastră de formare profesională?
în foarte mare măsură
în mare măsură
suficient
în mică măsură
deloc

* 46. În ce măsură participarea la proiectul de mobilitate Erasmus+, domeniul VET, aprobat in anul 2014, a
corespuns nevoilor dumneavoastră de dezvoltare personala?
în foarte mare măsură
în mare măsură
suficient
în mică măsură
deloc

* 47. În ce măsură derularea unui proiect Erasmus+, domeniul VET, aprobat in anul 2014, a corespuns
nevoilor institutiei beneficiare a proiectului?
în foarte mare măsură
în mare măsură
suficient
în mică măsură
deloc
nu stiu
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* 48. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informarea şi consultanţă în toate
etapele proiectului de mobilitate Erasmus+, domeniul VET, aprobat in anul 2014?

foarte bună

bună

nici bună, nici slabă

foarte slabă

nu pot aprecia/nu se
aplică

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)
Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. VA GARANTAM ANONIMATUL
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* 49. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în contact în timpul misiunilor de
control/audit al proiectului de mobilitate Erasmus+, domeniul VET, aprobat in anul 2014?

foarte bună

bună

nici bună, nici slabă

foarte slabă

nu pot aprecia/nu se
aplică

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)
Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. VA GARANTAM ANONIMATUL

50. Cum apreciati sprijinul financiar oferit in cadrul proiectului de mobilitate Erasmus+, domeniul VET
aprobat in anul 2014?
Insuficient

Relativ suficient

Suficient

Nu stiu/Nu este cazul

In cazul
mobilitatii/mobilitatilor de
care ati beneficiat
In cazul organizatiei
beneficiare
Daca doriti sa comentati
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Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi din cadrul programului Erasmus+, in
anul 2015
14. Se implementeaza proiecte de mobilitate AE 2014

* 51. Aveti in implementare proiecte de mobilitate Erasmus+, domeniul Educatia adultilor, aprobate in anul
2014?
DA
NU

Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi din cadrul programului Erasmus+, in
anul 2015
15. Mobilitati AE 2014
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* 52. Tipul instituţiei din care făceaţi parte în momentul în care aţi beneficiat de serviciile oferite de
ANPCDEFP pentru proiectul de mobilitate Erasmus +, domeniul Educatia adultilor, care a fost aprobat in
anul 2014:
Liceu/Colegiu teoretic

AMOFM/AJOFM

Scoala primara

Casa a Corpului Didactic

Scoala gimnaziala

Asociatie

Colegiu/Liceu vocational/tehnologic

Fundatie

Scoala profesionala

ONG

Gradinita

Autoritate publica locala

Palat/club al copiilor

Autoritate publica regionala

ISJ/ISMB

Autoritate publica Nationala

Scoala speciala/Centru de educatie incluziva

Agent economic

Centru de formare profesionala

Penitenciar

Alt tip de institutie. Precizati care

* 53. In cadrul proiectului de Mobilitate Erasmus+, in domeniul Educatia adultilor, aprobat in anul 2014, in
care ati fost implicat(a) ati avut rolul de:
Coordonator de proiect
Membru in echipa de proiect
Participant(a) la mobilitate
Ati avut alt rol
Daca ati avut alt rol, va rugam sa il precizati
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* 54. În perioada în care aţi beneficiat de serviciile oferite de ANPCDEFP pentru proiect de mobilitate
Erasmus+, domeniul Educatia adultilor, aprobat in anul 2014, făceaţi parte din următoarea categorie:
cadre didactice (de la grădiniţă la liceu)
directori de şcoală
inspectori
personal didactic auxiliar
formator pentru domeniul Educatia adultilor
membru al asociatiei/fundatiei
alte categorii. Care?

* 55. De cate mobilitati ati beneficiat in cadrul proiectului de mobilitate Erasmus+, aprobat in anul 2014,
domeniul Educatia adultilor (daca nu ati beneficiat de mobilitate completati cu cifra 0)?

* 56. Mobilitatea/mobilitatile la care ati participat in cadrul proiectului de mobilitate Erasmus+, domeniul
Educatia adultilor, aprobat in anul 2014, a/au constat in:
Ati fost persoana insotitoare
Formarea personalului-Job shadowing
Misiuni de predare
Formarea personalului- Participare la cursuri
Monitorizare
Nu ati participat la mobilitati in cadrul proiectului
Alt tip de mobilitate Va rugam sa precizati tipul de mobilitate
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* 57. În ce măsură participarea la proiectul de mobilitate Erasmus+, domeniul Educatia adultilor, aprobat in
anul 2014, a corespuns nevoilor dumneavoastră de formare profesională?
în foarte mare măsură
în mare măsură
suficient
în mică măsură
deloc

* 58. În ce măsură participarea la proiectul de mobilitate Erasmus+, domeniul Educatia adultilor, aprobat in
anul 2014, a corespuns nevoilor dumneavoastră de dezvoltare personala?
în foarte mare măsură
în mare măsură
suficient
în mică măsură
deloc

* 59. În ce măsură derularea unui proiect Erasmus+, domeniul Educatia adultilor, aprobat in anul 2014, a
corespuns nevoilor institutiei beneficiare a proiectului?
în foarte mare măsură
în mare măsură
suficient
în mică măsură
deloc
nu stiu
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* 60. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informarea şi consultanţă în toate
etapele proiectului de mobilitate Erasmus+, domeniul Educatia adultilor, aprobat in anul 2014?

foarte bună

bună

nici bună, nici slabă

foarte slabă

nu pot aprecia/nu se
aplică

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)
Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. VA GARANTAM ANONIMATUL
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* 61. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în contact în timpul misiunilor de
control/audit al proiectului de mobilitate Erasmus+, domeniul Educatia adultilor, aprobat in anul 2014?

foarte bună

bună

nici bună, nici slabă

foarte slabă

nu pot aprecia/nu se
aplică

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)
Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. VA GARANTAM ANONIMATUL

* 62. Cum apreciati sprijinul financiar oferit in cadrul proiectului de mobilitate Erasmus+, domeniul Educatia
adultilor aprobat in anul 2014?
Insuficient

Relativ suficient

Suficient

Nu stiu/Nu este cazul

In cazul
mobilitatii/mobilitatilor de
care ati beneficiat
In cazul organizatiei
beneficiare
Daca doriti sa comentati
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Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi din cadrul programului Erasmus+, in
anul 2015
16. Se implementeaza proiecte de mobilitate Tineret 2014

* 63. Aveti in implementare proiecte de mobilitate Erasmus+, domeniul Tineret, aprobate in anul 2014?
DA
NU

Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi din cadrul programului Erasmus+, in
anul 2015
17. Mobilitati Tineret 2014
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* 64. Tipul instituţiei din care făceaţi parte în momentul în care aţi beneficiat de serviciile oferite de
ANPCDEFP pentru proiectul de mobilitate Erasmus +, domeniul Tineret, care a fost aprobat in anul 2014:
Liceu/Colegiu teoretic

Centru de formare profesionala

Scoala primara

AMOFM/AJOFM

Scoala gimnaziala

Asociatie

Colegiu/Liceu vocational/tehnologic

Fundatie

Scoala profesionala

ONG

Gradinita

Autoritate publica locala

Palat/club al copiilor

Autoritate publica regionala

ISJ/ISMB

Autoritate publica Nationala

DJST

Grup informal

Scoala speciala/Centru de educatie incluziva
Alt tip de institutie. Precizati care

* 65. În perioada în care aţi beneficiat de serviciile oferite de ANPCDEFP pentru proiectul de mobilitate
Erasmus+, domeniul Tineret, aprobat in anul 2014, făceaţi parte din următoarea categorie:
elevi
studenţi
cadre didactice (de la grădiniţă la învăţământ universitar)
directori de şcoală
inspectori şcolari
formatori
lucratori de tineret
voluntari
allte persoane aflate pe piata muncii
alte categorii. Care?
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* 66. In cadrul proiectului de Mobilitate Erasmus+, in domeniul Tineret, aprobat in anul 2014, in care ati fost
implicat(a) ati avut rolul de:
Coordonator de proiect
Membru in echipa de proiect
Participant(a) la mobilitate
Ati avut alt rol
Daca ati avut alt rol, va rugam sa il precizati

* 67. De cate mobilitati ati beneficiat in cadrul proiectului de mobilitate Erasmus+, aprobat in anul 2014,
domeniul Tineret (daca nu ati beneficiat de mobilitate completati cu cifra 0)?

* 68. Mobilitatea/mobilitatile la care ati participat in cadrul proiectului de mobilitate Erasmus+, domeniul
Tineret, aprobat in anul 2014, a/au constat in:
Tanar participant la schimburi de tineri
Leader de grup -participant la schimburi de tineri
Lucrator de tineret
Voluntar -SEV
Nu ati participat la mobilitati in cadrul proiectului
Alt tip de mobilitate Va rugam sa precizati tipul de mobilitate

* 69. În ce măsură participarea la proiectul de mobilitate Erasmus+, domeniulTineret aprobat in anul 2014, a
corespuns nevoilor dumneavoastră de formare profesională?
în foarte mare măsură
în mare măsură
suficient
în mică măsură
deloc
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* 70. În ce măsură participarea la proiectul de mobilitate Erasmus+, domeniul Tineret, aprobat in anul 2014, a
corespuns nevoilor dumneavoastră de dezvoltare personala?
în foarte mare măsură
în mare măsură
suficient
în mică măsură
deloc

* 71. În ce măsură derularea unui proiect Erasmus+, domeniul Tineret, aprobat in anul 2014, a corespuns
nevoilor institutiei beneficiare a proiectului?
în foarte mare măsură
în mare măsură
suficient
în mică măsură
deloc
nu stiu
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* 72. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informarea şi consultanţă în toate
etapele proiectului de mobilitate Erasmus+, domeniul Tineret, aprobat in anul 2014?

foarte bună

bună

nici bună, nici slabă

foarte slabă

nu pot aprecia/nu se
aplică

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)
Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. VA GARANTAM ANONIMATUL
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* 73. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în contact în timpul misiunilor de
control/audit al proiectului de mobilitate Erasmus+, domeniul Tineret, aprobat in anul 2014?

foarte bună

bună

nici bună, nici slabă

foarte slabă

nu pot aprecia/nu se
aplică

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)
Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. VA GARANTAM ANONIMATUL

74. Cum apreciati sprijinul financiar oferit in cadrul proiectului de mobilitate Erasmus+, domeniul Tineret,
aprobat in anul 2014?
Insuficient

Relativ suficient

Suficient

Nu stiu/Nu este cazul

In cazul
mobilitatii/mobilitatilor de
care ati beneficiat
In cazul organizatiei
beneficiare
Daca doriti sa comentati
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Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi din cadrul programului Erasmus+, in
anul 2015
18. Se implementeaza proiecte de parteneriat strategic 2014

* 75. Aveti in implementare proiecte de Parteneriat strategic Erasmus+, aprobate in anul 2014?
DA
NU

Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi din cadrul programului Erasmus+, in
anul 2015
19. Se implementeaza proiecte de parteneriat strategic SE 2014

* 76. Aveti in implementare proiecte de Parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatie scolara aprobate
in anul 2014?
DA
NU

Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi din cadrul programului Erasmus+, in
anul 2015
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20. Parteneriate SE 2014

* 77. Tipul instituţiei din care făceaţi parte în momentul în care aţi beneficiat de serviciile oferite de
ANPCDEFP (grădiniţă, şcoală, ONG etc) pentru Parteneriate strategice Erasmus+, domeniul Educatie
scolara, aprobat in anul 2014:
Liceu/Colegiu teoretic

ONG

Scoala primara

Gradinita

Scoala gimnaziala

ISJ/ISMB

Universitate

DJST

Colegiu/Liceu vocational/tehnologic

Institutie publica (alta decat ISJ sau DJST)

Centru de educatie incluziva/Scoala speciala

Societate privata

Scoala Profesionala
Alt tip de institutie. Precizati care

* 78. În perioada în care aţi beneficiat de serviciile oferite de ANPCDEFP pentru parteneriate strategice
Erasmus+, domeniul Educatie scolara, aprobat in anul 2014, făceaţi parte din următoarea categorie
elevi
studenţi
cadre didactice (de la grădiniţă la învăţământ universitar)
directori de şcoală
inspectori şcolari
formatori
lucratori de tineret
voluntari
allte persoane aflate pe piata muncii
alte categorii. Care?
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* 79. In cadrul proiectului de Parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatie scolara, aprobat in anul
2014, in care ati fost implicat(a) ati avut rolul de:
Coordonator de proiect
Membru in echipa de proiect
Participant(a) la activitati din proiect
Ati avut alt rol
Daca ati avut alt rol, va rugam sa il precizati

* 80. În ce măsură participarea la proiectul de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatie scolara,
aprobat in anul 2014, a corespuns nevoilor dumneavoastră de formare profesională?
în foarte mare măsură
în mare măsură
suficient
în mică măsură
deloc

* 81. În ce măsură participarea la proiectul de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatia scolara,
aprobat in anul 2014, a corespuns nevoilor dumneavoastră de dezvoltare personala?
în foarte mare măsură
în mare măsură
suficient
în mică măsură
deloc

* 82. În ce măsură derularea unui proiect de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatie scolara,
aprobat in anul 2014, a corespuns nevoilor institutiei beneficiare a proiectului?
în foarte mare măsură
în mare măsură
suficient
în mică măsură
deloc
nu stiu
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* 83. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informarea şi consultanţă în toate
etapele proiectului de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatie scolara, aprobat in anul 2014?

foarte bună

bună

nici bună, nici slabă

foarte slabă

nu pot aprecia/nu se
aplică

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare,
Explicatii corecte
Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)
Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. VA GARANTAM ANONIMATUL
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* 84. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în contact în timpul misiunilor de
control/audit al proiectului de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatie scolara, aprobat in anul
2014?

foarte bună

bună

nici bună, nici slabă

foarte slabă

nu pot aprecia/nu se
aplică

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)
Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. VA GARANTAM ANONIMATUL

85. Cum apreciati sprijinul financiar oferit in cadrul proiectului de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul
Educatie scolara, aprobat in anul 2014?
Insuficient

Relativ suficient

Suficient

Nu stiu/Nu este cazul

In cazul organizatiei
beneficiare
Daca doriti sa comentati
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Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi din cadrul programului Erasmus+, in
anul 2015
21. Se implementeaza proiecte de parteneriat strategic HE 2014

* 86. Aveti in implementare proiecte de Parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatie universitara
aprobate in anul 2014?
DA
NU

Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi din cadrul programului Erasmus+, in
anul 2015
22. Parteneriate HE 2014

* 87. Tipul instituţiei din care făceaţi parte în momentul în care aţi beneficiat de serviciile oferite de
ANPCDEFP (grădiniţă, şcoală, ONG etc) pentru Parteneriate strategice Erasmus+, domeniul Educatie
universitara, aprobat in anul 2014:
Universitate

Institutie publica

ONG

Societate privata

ISJ/ISMB
Alt tip de institutie. Precizati care
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* 88. În perioada în care aţi beneficiat de serviciile oferite de ANPCDEFP pentru parteneriate strategice
Erasmus+, domeniul Educatie universitara, aprobat in anul 2014, făceaţi parte din următoarea categorie
studenţi
cadre didactice (de la grădiniţă la învăţământ universitar)
directori de şcoală
inspectori şcolari
formatori
lucratori de tineret
voluntari
allte persoane aflate pe piata muncii
alte categorii. Care?

* 89. In cadrul proiectului de Parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatie universitara, aprobat in anul
2014, in care ati fost implicat(a) ati avut rolul de:
Coordonator de proiect
Membru in echipa de proiect
Participant(a) la activitati din proiect
Ati avut alt rol
Daca ati avut alt rol, va rugam sa il precizati

* 90. În ce măsură participarea la proiectul de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatie
universitara, aprobat in anul 2014, a corespuns nevoilor dumneavoastră de formare profesională?
în foarte mare măsură
în mare măsură
suficient
în mică măsură
deloc
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* 91. În ce măsură participarea la proiectul de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatie
universitara, aprobat in anul 2014, a corespuns nevoilor dumneavoastră de dezvoltare personala?
în foarte mare măsură
în mare măsură
suficient
în mică măsură
deloc

* 92. În ce măsură derularea unui proiect de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatie universitara,
aprobat in anul 2014, a corespuns nevoilor institutiei beneficiare a proiectului?
în foarte mare măsură
în mare măsură
suficient
în mică măsură
deloc
nu stiu
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* 93. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informarea şi consultanţă în toate
etapele proiectului de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatie universitara, aprobat in anul
2014?

foarte bună

bună

nici bună, nici slabă

foarte slabă

nu pot aprecia/nu se
aplică

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare,
Explicatii corecte
Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)
Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. VA GARANTAM ANONIMATUL
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* 94. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în contact în timpul misiunilor de
control/audit al proiectului de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatie universitara, aprobat in
anul 2014?

foarte bună

bună

nici bună, nici slabă

foarte slabă

nu pot aprecia/nu se
aplică

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)
Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. VA GARANTAM ANONIMATUL

95. Cum apreciati sprijinul financiar oferit in cadrul proiectului de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul
Educatie universitara, aprobat in anul 2014?
Insuficient

Relativ suficient

Suficient

Nu stiu/Nu este cazul

In cazul organizatiei
beneficiare
Daca doriti sa comentati
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Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi din cadrul programului Erasmus+, in
anul 2015
23. Se implementeaza proiecte de parteneriat strategic VET 2014

* 96. Aveti in implementare proiecte de Parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatie VET aprobate in
anul 2014?
DA
NU

Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi din cadrul programului Erasmus+, in
anul 2015
24. Parteneriate VET 2014
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* 97. Tipul instituţiei din care făceaţi parte în momentul în care aţi beneficiat de serviciile oferite de
ANPCDEFP (grădiniţă, şcoală, ONG etc) pentru Parteneriate strategice Erasmus+, domeniul VET, aprobat
in anul 2014:
Liceu/Colegiu teoretic

Scoala Profesionala

Scoala primara

ONG

Scoala gimnaziala

Gradinita

Universitate

ISJ/ISMB

Colegiu/Liceu vocational/tehnologic

DJST

Centru de educatie incluziva/Scoala speciala

Institutie publica (alta decat ISJ sau DJST)

Centru de formare

Societate privata

Alt tip de institutie. Precizati care

* 98. În perioada în care aţi beneficiat de serviciile oferite de ANPCDEFP pentru parteneriate strategice
Erasmus+, domeniul VET, aprobat in anul 2014, făceaţi parte din următoarea categorie
elevi in licee/colegii teoretice
elevi in licee/colegii tehnice/tehnologice/vocationale
studenţi
cadre didactice (de la grădiniţă la învăţământ universitar)
directori de şcoală
inspectori şcolari
formatori
lucratori de tineret
voluntari
allte persoane aflate pe piata muncii
alte categorii. Care?
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* 99. In cadrul proiectului de Parteneriat strategic Erasmus+, domeniul VET, aprobat in anul 2014, in care ati
fost implicat(a) ati avut rolul de:
Coordonator de proiect
Membru in echipa de proiect
Participant(a) la activitati din proiect
Ati avut alt rol
Daca ati avut alt rol, va rugam sa il precizati

* 100. În ce măsură participarea la proiectul de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul VET, aprobat in
anul 2014, a corespuns nevoilor dumneavoastră de formare profesională?
în foarte mare măsură
în mare măsură
suficient
în mică măsură
deloc

* 101. În ce măsură participarea la proiectul de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul VET, aprobat in
anul 2014, a corespuns nevoilor dumneavoastră de dezvoltare personala?
în foarte mare măsură
în mare măsură
suficient
în mică măsură
deloc

* 102. În ce măsură derularea unui proiect de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul VET, aprobat in anul
2014, a corespuns nevoilor institutiei beneficiare a proiectului?
în foarte mare măsură
în mare măsură
suficient
în mică măsură
deloc
nu stiu

51

* 103. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informarea şi consultanţă în toate
etapele proiectului de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul VET, aprobat in anul 2014?

foarte bună

bună

nici bună, nici slabă

foarte slabă

nu pot aprecia/nu se
aplică

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare,
Explicatii corecte
Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)
Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. VA GARANTAM ANONIMATUL
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* 104. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în contact în timpul misiunilor de
control/audit al proiectului de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul VET, aprobat in anul 2014?

foarte bună

bună

nici bună, nici slabă

foarte slabă

nu pot aprecia/nu se
aplică

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)
Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. VA GARANTAM ANONIMATUL

105. Cum apreciati sprijinul financiar oferit in cadrul proiectului de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul
VET, aprobat in anul 2014?
Insuficient

Relativ suficient

Suficient

Nu stiu/Nu este cazul

In cazul organizatiei
beneficiare
Daca doriti sa comentati
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Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi din cadrul programului Erasmus+, in
anul 2015
25. Se implementeaza proiecte de parteneriat strategic AE 2014

* 106. Aveti in implementare proiecte de Parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatia adultilor
aprobate in anul 2014?
DA
NU

Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi din cadrul programului Erasmus+, in
anul 2015
26. Parteneriate AE 2014
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* 107. Tipul instituţiei din care făceaţi parte în momentul în care aţi beneficiat de serviciile oferite de
ANPCDEFP (grădiniţă, şcoală, ONG etc) pentru Parteneriate strategice Erasmus+, domeniul Educatia
adultilor, aprobat in anul 2014:
Liceu/Colegiu teoretic

Asociatie

Scoala primara

Fundatie

Scoala gimnaziala

Gradinita

Universitate

ISJ/ISMB

Colegiu/Liceu vocational/tehnologic

DJST

Centru de educatie incluziva/Scoala speciala

Institutie publica (alta decat ISJ sau DJST)

Scoala Profesionala

Societate privata

ONG
Alt tip de institutie. Precizati care

* 108. În perioada în care aţi beneficiat de serviciile oferite de ANPCDEFP pentru parteneriate strategice
Erasmus+, domeniul Educatia adultilor, aprobat in anul 2014, făceaţi parte din următoarea categorie
elevi
studenţi
parinti
cadre didactice (de la grădiniţă la învăţământ universitar)
directori de şcoală
inspectori şcolari
formatori
lucratori de tineret
voluntari SEV
voluntari seniori
membrii in asociatie/fundatie
allte persoane aflate pe piata muncii
alte categorii. Care?
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* 109. In cadrul proiectului de Parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatia adultilor, aprobat in anul
2014, in care ati fost implicat(a) ati avut rolul de:
Coordonator de proiect
Membru in echipa de proiect
Participant(a) la activitati din proiect
Ati avut alt rol
Daca ati avut alt rol, va rugam sa il precizati

* 110. În ce măsură participarea la proiectul de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatia adultilor,
aprobat in anul 2014, a corespuns nevoilor dumneavoastră de formare profesională?
în foarte mare măsură
în mare măsură
suficient
în mică măsură
deloc

* 111. În ce măsură participarea la proiectul de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatia adultilor,
aprobat in anul 2014, a corespuns nevoilor dumneavoastră de dezvoltare personala?
în foarte mare măsură
în mare măsură
suficient
în mică măsură
deloc

* 112. În ce măsură derularea unui proiect de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatia adultilor,
aprobat in anul 2014, a corespuns nevoilor institutiei beneficiare a proiectului?
în foarte mare măsură
în mare măsură
suficient
în mică măsură
deloc
nu stiu
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* 113. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informarea şi consultanţă în toate
etapele proiectului de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatia adultilor, aprobat in anul 2014?

foarte bună

bună

nici bună, nici slabă

foarte slabă

nu pot aprecia/nu se
aplică

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare,
Explicatii corecte
Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)
Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. VA GARANTAM ANONIMATUL
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* 114. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în contact în timpul misiunilor de
control/audit al proiectului de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatia adultilor, aprobat in anul
2014?

foarte bună

bună

nici bună, nici slabă

foarte slabă

nu pot aprecia/nu se
aplică

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)
Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. VA GARANTAM ANONIMATUL

115. Cum apreciati sprijinul financiar oferit in cadrul proiectului de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul
Educatia adultilor, aprobat in anul 2014?
Insuficient

Relativ suficient

Suficient

Nu stiu/Nu este cazul

In cazul organizatiei
beneficiare
Daca doriti sa comentati
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Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi din cadrul programului Erasmus+, in
anul 2015
27. Se implementeaza proiecte de parteneriat strategic Tineret 2014

* 116. Aveti in implementare proiecte de Parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Tineret aprobate in anul
2014?
DA
NU

Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi din cadrul programului Erasmus+, in
anul 2015
28. Parteneriate Tineret 2014
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* 117. Tipul instituţiei din care făceaţi parte în momentul în care aţi beneficiat de serviciile oferite de
ANPCDEFP (grădiniţă, şcoală, ONG etc) pentru Parteneriate strategice Erasmus+, domeniul Tineret,
aprobat in anul 2014:
Liceu/Colegiu teoretic

Asociatie

Scoala primara

Fundatie

Scoala gimnaziala

Gradinita

Universitate

ISJ/ISMB

Colegiu/Liceu vocational/tehnologic

DJST

Centru de educatie incluziva/Scoala speciala

Institutie publica (alta decat ISJ sau DJST)

Scoala Profesionala

Societate privata

ONG
Alt tip de institutie. Precizati care

* 118. În perioada în care aţi beneficiat de serviciile oferite de ANPCDEFP pentru parteneriate strategice
Erasmus+, domeniul Tineret, aprobat in anul 2014, făceaţi parte din următoarea categorie
elevi
studenţi
parinti
cadre didactice (de la grădiniţă la învăţământ universitar)
directori de şcoală
inspectori şcolari
formatori
lucratori de tineret
voluntari SEV
voluntari seniori
membrii in asociatie/fundatie
allte persoane aflate pe piata muncii
alte categorii. Care?
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* 119. In cadrul proiectului de Parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Tineret, aprobat in anul 2014, in care
ati fost implicat(a) ati avut rolul de:
Coordonator de proiect
Membru in echipa de proiect
Participant(a) la activitati din proiect
Ati avut alt rol
Daca ati avut alt rol, va rugam sa il precizati

* 120. În ce măsură participarea la proiectul de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Tineret, aprobat in
anul 2014, a corespuns nevoilor dumneavoastră de formare profesională?
în foarte mare măsură
în mare măsură
suficient
în mică măsură
deloc

* 121. În ce măsură participarea la proiectul de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Tineret, aprobat in
anul 2014, a corespuns nevoilor dumneavoastră de dezvoltare personala?
în foarte mare măsură
în mare măsură
suficient
în mică măsură
deloc

* 122. În ce măsură derularea unui proiect de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Tineret, aprobat in
anul 2014, a corespuns nevoilor institutiei beneficiare a proiectului?
în foarte mare măsură
în mare măsură
suficient
în mică măsură
deloc
nu stiu
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* 123. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informarea şi consultanţă în toate
etapele proiectului de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Tineret, aprobat in anul 2014?

foarte bună

bună

nici bună, nici slabă

foarte slabă

nu pot aprecia/nu se
aplică

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare,
Explicatii corecte
Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)
Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. VA GARANTAM ANONIMATUL
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* 124. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în contact în timpul misiunilor de
control/audit al proiectului de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Tineret, aprobat in anul 2014?

foarte bună

bună

nici bună, nici slabă

foarte slabă

nu pot aprecia/nu se
aplică

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)
Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. VA GARANTAM ANONIMATUL

125. Cum apreciati sprijinul financiar oferit in cadrul proiectului de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul
Tineret, aprobat in anul 2014?
Insuficient

Relativ suficient

Suficient

Nu stiu/Nu este cazul

In cazul organizatiei
beneficiare
Daca doriti sa comentati
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Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi din cadrul programului Erasmus+, in
anul 2015
29. Se implementeaza proiecte de parteneriat strategic Cross 2014

* 126. Aveti in implementare proiecte de Parteneriat strategic Erasmus+, Cross-sectoriale aprobate in anul
2014?
DA
NU

Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi din cadrul programului Erasmus+, in
anul 2015
30. Parteneriate Cross-sectoriale 2014
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* 127. Tipul instituţiei din care făceaţi parte în momentul în care aţi beneficiat de serviciile oferite de
ANPCDEFP (grădiniţă, şcoală, ONG etc) pentru Parteneriate strategice Erasmus+, Cross-sectorial, aprobat
in anul 2014:
Liceu/Colegiu teoretic

Asociatie

Scoala primara

Fundatie

Scoala gimnaziala

Gradinita

Universitate

ISJ/ISMB

Colegiu/Liceu vocational/tehnologic

DJST

Centru de educatie incluziva/Scoala speciala

Institutie publica (alta decat ISJ sau DJST)

Scoala Profesionala

Societate privata

ONG
Alt tip de institutie. Precizati care

* 128. Domeniul prioritar al proiectului Erasmus+, cross-sectorial, aprobat in anul 2014, este:
Educatier scolara
Educatie universitara
VET
Educatia adultilor
Tineret
Nu stiu
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* 129. În perioada în care aţi beneficiat de serviciile oferite de ANPCDEFP pentru parteneriate strategice
Erasmus+, Cross-sectorial, aprobat in anul 2014, făceaţi parte din următoarea categorie
elevi
studenţi
parinti
cadre didactice (de la grădiniţă la învăţământ universitar)
directori de şcoală
inspectori şcolari
formatori
lucratori de tineret
voluntari SEV
voluntari seniori
membrii in asociatie/fundatie
allte persoane aflate pe piata muncii
alte categorii. Care?

* 130. In cadrul proiectului de Parteneriat strategic Erasmus+, Cross-sectorial, aprobat in anul 2014, in care
ati fost implicat(a) ati avut rolul de:
Coordonator de proiect
Membru in echipa de proiect
Participant(a) la activitati din proiect
Ati avut alt rol
Daca ati avut alt rol, va rugam sa il precizati

66

* 131. În ce măsură participarea la proiectul de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Cross-sectorial,
aprobat in anul 2014, a corespuns nevoilor dumneavoastră de formare profesională?
în foarte mare măsură
în mare măsură
suficient
în mică măsură
deloc

* 132. În ce măsură participarea la proiectul de parteneriat strategic Erasmus+, Cross-sectorial, aprobat in
anul 2014, a corespuns nevoilor dumneavoastră de dezvoltare personala?
în foarte mare măsură
în mare măsură
suficient
în mică măsură
deloc

* 133. În ce măsură derularea unui proiect de parteneriat strategic Erasmus+, Cross-sectorial, aprobat in
anul 2014, a corespuns nevoilor institutiei beneficiare a proiectului?
în foarte mare măsură
în mare măsură
suficient
în mică măsură
deloc
nu stiu
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* 134. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informarea şi consultanţă în toate
etapele proiectului de parteneriat strategic Erasmus+, Cross-sectorial, aprobat in anul 2014?

foarte bună

bună

nici bună, nici slabă

foarte slabă

nu pot aprecia/nu se
aplică

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare,
Explicatii corecte
Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)
Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. VA GARANTAM ANONIMATUL
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* 135. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în contact în timpul misiunilor de
control/audit al proiectului de parteneriat strategic Erasmus+, Cross-sectorial, aprobat in anul 2014?

foarte bună

bună

nici bună, nici slabă

foarte slabă

nu pot aprecia/nu se
aplică

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)
Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. VA GARANTAM ANONIMATUL

136. Cum apreciati sprijinul financiar oferit in cadrul proiectului de parteneriat strategic Erasmus+, Crosssectorial, aprobat in anul 2014?
Insuficient

Relativ suficient

Suficient

Nu stiu/Nu este cazul

In cazul organizatiei
beneficiare
Daca doriti sa comentati
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Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi din cadrul programului Erasmus+, in
anul 2015
31. Se implementeaza proiecte de Dialog structurat 2014

* 137. Aveti in implementare proiecte de Dialog structurat, Actiunea 3, Erasmus+, aprobate in anul 2014?
DA
NU

Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi din cadrul programului Erasmus+, in
anul 2015
32. Dialog structurat 2014

70

* 138. Tipul instituţiei din care făceaţi parte în momentul în care aţi beneficiat de serviciile oferite de
ANPCDEFP (grădiniţă, şcoală, ONG etc) pentru proiectul de Dialog structurat aprobat in anul 2014:
Liceu/Colegiu teoretic

Gradinita

Scoala primara

ISJ/ISMB

Scoala gimnaziala

DJST

Universitate

Institutie publica (alta decat ISJ sau DJST)

Colegiu/Liceu vocational/tehnologic

Societate privata

ONG
Alt tip de institutie. Precizati care

* 139. În perioada în care aţi beneficiat de serviciile oferite de ANPCDEFP pentru proiectul de Dialog
structurat. Erasmus+, aprobat in anul 2014, făceaţi parte din următoarea categorie:
elevi
studenţi
cadre didactice (de la grădiniţă la învăţământ universitar)
directori de şcoală
inspectori şcolari
formatori
lucratori de tineret
voluntari
allte persoane aflate pe piata muncii
alte categorii. Care?
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* 140. In cadrul proiectului de Dialog structurat, Erasmus+, aprobat in anul 2014, in care ati fost implicat(a)
ati avut rolul de:
Coordonator de proiect
Membru in echipa de proiect
Participant(a) la activitati din proiect
Ati avut alt rol
Daca ati avut alt rol, va rugam sa il precizati

* 141. În ce măsură participarea la proiectul de Dialog structurat, Erasmus+, aprobat in anul 2014, a
corespuns nevoilor dumneavoastră de formare profesională?
în foarte mare măsură
în mare măsură
suficient
în mică măsură
deloc

* 142. În ce măsură participarea la proiectul de Dialog structurat, Erasmus+, aprobat in anul 2014, a
corespuns nevoilor dumneavoastră de dezvoltare personala?
în foarte mare măsură
în mare măsură
suficient
în mică măsură
deloc

* 143. În ce măsură derularea unui proiect de Dialog structurat, Erasmus+, aprobat in anul 2014, a
corespuns nevoilor institutiei beneficiare a proiectului?
în foarte mare măsură
în mare măsură
suficient
în mică măsură
deloc
nu stiu
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* 144. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informarea şi consultanţă în toate
etapele proiectului de Dialog structurat, Erasmus+, aprobat in anul 2014?

foarte bună

bună

nici bună, nici slabă

foarte slabă

nu pot aprecia/nu se
aplică

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)
Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. VA GARANTAM ANONIMATUL
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* 145. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în contact în timpul misiunilor de
control/audit al proiectului de Dialog structurat, Erasmus+, aprobat in anul 2014?

foarte bună

bună

nici bună, nici slabă

foarte slabă

nu pot aprecia/nu se
aplică

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)
Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. VA GARANTAM ANONIMATUL

146. Cum apreciati sprijinul financiar oferit in cadrul proiectului de Dialog structurat, Erasmus+, aprobat in
anul 2014?
Insuficient

Relativ suficient

Suficient

Nu stiu/Nu este cazul

In cazul organizatiei
beneficiare
Daca doriti sa comentati
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Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi din cadrul programului Erasmus+, in
anul 2015
33. Publicatii Eurydice si instrumente Europass

* 147. Aţi utilizat vreuna din publicaţiile Euryidice?
Da
Nu
Dacă da, precizaţi titlul, vă rugăm.

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

Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi din cadrul programului Erasmus+, in
anul 2015
34. Comentarii
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149. 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.

150. Orice alte lucruri referitoare la arii de îmbunătățire (”Așa NU!”) privind colaborarea cu ANPCDEFP aţi
dori să ne spuneţi, aici este locul şi acum este momentul.
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