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Date generale și metodologie
Sondajul privind gradul de satisfacŃie al beneficiarilor Programului de ÎnvăŃare pe tot
parcursul vieŃii și ai Programului Tineret în acŃiune s-a desfășurat în perioada 11 mai – 11
iunie 2010.
Scopul acestui sondaj a fost să măsoare gradul de satisfacŃie al beneficiarilor din toate
regiunile Ńării, atât privind Programul de ÎnvăŃare pe tot parcursul vieŃii și Programul Tineret
în acŃiune, cât și privind activitatea AgenŃiei NaŃionale pentru Programe Comunitare în
Domeniul EducaŃiei și Formării Profesionale (ANPCDEFP).
Chestionarul de satisfacŃie a fost realizat și anul acesta online. I s-a făcut publicitate pe patru
liste de discuŃii/email, respectiv inspectori@anpcdefp.ro (care cuprinde adresele email ale
tuturor Inspectorilor pentru gestionarea programelor comunitare și a problematicii de
integrare europeană din toate judeŃele Ńării) și grundtvigers@yahoogroups.com (care
cuprinde adresele de email ale persoanelor și instituŃiilor implicate în proiecte de educaŃia
adulŃilor, lista de email a tuturor multiplicatorilor Programului Tineret în acŃiune și lista de
discuŃii Eurodesk), ca și pe adresele email ale tuturor Birourilor de programe comunitare
din universităŃile participante în programul Erasmus). În plus, chestionarul a fost anunŃat pe
absolut toate sub-forumurile de pe pagina www.anpcdefp.ro, ca și pe pagina de gardă a siteului nostru web.
Au fost primite 1.119 de răspunsuri la chestionarul online, aceasta însemnând o creștere de
aproape 18% faŃă de anul 2009.
Sondajul s-a axat pe următoarele criterii de satisfacŃie (chestionarul propriu-zis se găsește în
Anexa 1):
1.1 Gradul general de satisfacŃie privind participarea în proiecte LLP și TiA (nevoi de formare
profesională și dezvoltare profesională și nevoi ale instituŃiei din care face parte
beneficiarul).
1.2 Gradul general de satisfacŃie privind sprijinul financiar acordat de Programul de ÎnvăŃare
pe tot parcursul vieŃii și Programul Tineret în acŃiune.
1.3 Gradul general de satisfacŃie privind cooperarea cu personalul AgenŃiei în diverse etape
ale ciclului de viaŃă al proiectului (scrierea propunerii, implementare, monitorizare, audit)
și axându-ne pe cinci itemi pentru fiecare din aceste etape: Deschidere; amabilitate;
profesionalism; explicaŃii clare, precise și corecte; promptitudine în răspuns (la email,
scrisori, telefon)
1.4 Gradul general de satisfacŃie privind evenimentele organizate de AgenŃie.
1.5 Gradul general de satisfacŃie privind publicaŃiile și materialele informative realizate de
AgenŃie.
Gradul general de satisfacŃie a fost calculat prin însumarea procentajelor răspunsurilor
„suficient”, „în mare măsură” și „în foarte mare măsură” la întrebările respective .
2. Descrierea respondenŃilor la chestionarul de satisfacŃie
Din cele 1,119 persoane care au răspuns la chestionar, cele mai multe provin din Cluj (11%)
DâmboviŃa (8,7%), București (7,5%), Bihor (7,4%) și Timiș (6,6%).
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Figura 2
Majoritatea respondenŃilor sunt cadre didactice (de la grădiniŃă la învăŃământ universitar)
(36,6%), studenŃi (33,4%), directori de școală (7,1%) și membri ONG (7%) (vezi Figura 2).
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Figura 3
Cele mai multe răspunsuri au venit din partea beneficiarilor Erasmus (36,3%), Comenius
(29,9%), Grundtvig (9,1%), precum și Leonardo da Vinci (7%)– vezi Figura 3.
În ce privește calitatea în care respondenŃii au participat la activităŃi din cadrul Programului
de ÎnvăŃare pe tot parcursul vieŃii sau Tineret în acŃiune – beneficiar de mobilitate individuală,
membru al echipei de proiect sau participant la proiect, fără a face parte din echipa de
management a proiectului – majoritatea respondenŃilor au fost beneficiari de mobilitate
individuală (57,7%) – vezi Figura 4.

6

Figura 4
3. Sursele de informare ale beneficiarilor Programului de ÎnvăŃare pe tot
parcursul vieŃii și ai Programului Tineret în acŃiune
La modul general, pentru persoanele care au răspuns la chestionarul de satisfacŃie, cele mai
importante surse de informare privind Programul de ÎnvăŃare pe tot parcursul vieŃii și
Programul Tineret în acŃiune sunt: “Paginile web ale AgenŃiei – anpcdefp.ro, llp-ro.ro,
tinact.ro, europass-ro.ro, eurodesk.ro” (53,5%), „AlŃi participanŃi la proiecte” (28,8%),
“Inspectoratul școlar judeŃean” (28,5%) și „Contact direct cu reprezentanŃii ANPCDEFP”
(28,2%) – vezi Figura 5.
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Figura 5
În ce privește sursele de informare preferate în funcŃie de programul la care au participat
respondenŃii (vezi Figura 6):
•
•
•
•
•
•
•

Pentru programul Comenius, principalele surse de informare sunt: Paginile web ale
AgenŃiei (75,4%), Inspectoratul școlar judeŃean (62,8%), alŃi participanŃi la proiecte
(34,2%) și contactul direct cu reprezentanŃii ANPCDEFP (32,4%)
Pentru programul Erasmus, principalele surse de informare sunt: Biroul de programe
comunitare al universităŃii (50,1%), conducerea instituŃiei (34,9%), paginile web, listele
de discuŃii (24%) și alŃi participanŃi la proiecte (23%).
Pentru programul Grundtvig, principalele surse de informare sunt: Paginile web ale
AgenŃiei (87,9%), contactul cu reprezentanŃii ANPCDEFP (52,7%), seminarele
organizate de ANPCDEFP (52,7%) și publicaŃiile AgenŃiei (48,4%).
Pentru programul Leonardo da Vinci, principalele surse de informare sunt: Paginile
web ale AgenŃiei (63,9%), Inspectoratul școlar judeŃean (50,8%), alŃi participanŃi la
proiecte (39,3%) și publicaŃiile AgenŃiei (37,7%).
Pentru vizitele de studiu, principalele surse de informare sunt: Paginile web ale
AgenŃiei (72,2%), Inspectoratul școlar judeŃean (61,1%), publicaŃiile AgenŃiei (55,6%) și
seminarele organizate de AgenŃie (55,6%).
Pentru vizitele pregătitoare, principalele surse de informare sunt: Paginile web ale
AgenŃiei (88,9%), Inspectoratul școlar judeŃean (66,7%), alŃi participanŃi la proiecte
(50%) și publicaŃiile AgenŃiei (50%)
Pentru Europass, principalele surse de informare sunt: Paginile web ale AgenŃiei
(70%), seminarele organizate de ANPCDEFP (60%), publicaŃiile AgenŃiei (50%) și
8

•
•
•
•
•
•
•

contactul cu reprezentanŃii ANPCDEFP (50%).
Pentru Schimburi de Tineri – Tineret în acŃiune (TiA), principalele surse de informare
sunt: Paginile web ale AgenŃiei (66,7%), reŃeaua de formatori TIA (50%), contactul cu
reprezentanŃii ANPCDEFP și seminarele organizate de ANPCDEFP (ambele 41,7%).
Pentru IniŃiative ale Tinerilor – TiA, principalele surse de informare sunt: Paginile web
ale AgenŃiei (77,4%), contactul cu reprezentanŃii ANPCDEFP (47,2%), seminarele
organizate de ANPCDEFP (43,4%), paginile web și listele de discuŃii (35,8%).
Pentru Proiecte pentru democraŃie – TiA, principalele surse de informare sunt:
Paginile web ale AgenŃiei (100%), alŃi participanŃi la proiecte, seminarele organizate de
ANPCDEFP, paginile web și listele de discuŃii, Serviciul Eurodesk (toate cu 50%).
Pentru Serviciul european de voluntariat – TiA, principalele surse de informare sunt:
Paginile web ale AgenŃiei (80%), publicaŃiile AgenŃiei (70%), seminarele organizate de
ANPCDEFP (60%).
Pentru Tinerii în lume – TiA, principalele surse de informare sunt: publicaŃiile
AgenŃiei (66,7%), paginile web ale AgenŃiei, seminarele organizate de ANPCDEFP,
conducerea instituŃiei și serviciul Eurodesk (toate cu 33,3%).
Pentru Formare și reŃele – TiA, principalele surse de informare sunt: Paginile web ale
AgenŃiei (54,5%), seminarele organizate de ANPCDEFP (45,5%), contactul direct cu
reprezentanŃii ANPCDEFP (36,4%).
Pentru Întâlniri ale tinerilor – TiA, principalele surse de informare sunt: Paginile web
ale AgenŃiei (66,7%), seminarele organizate de ANPCDEFP, contactul cu
reprezentanŃii ANPCDEFP, paginile web și listele de discuŃii (toate cu 33,3%).
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4. Gradul general de satisfacŃie a beneficiarilor Programului de ÎnvăŃare pe tot
parcursul vieŃii și ai Programului Tineret în acŃiune
4.1 În ce măsură participarea la proiect a corespuns nevoilor de formare
profesională și dezvoltare personală? (vezi Figura 7)
•

Grad general de satisfacŃie = 98% (faŃă de 99,3% în 2009)

Figura 7

AgenŃia NaŃională pentru Programe Comunitare în Domeniul EducaŃiei şi Formării Profesionale
Calea Şerban Vodă nr. 133, et. 3, sector 4 Bucureşti cod 040205
Tel.: +4 021 312 11 87; 201 07 00; Fax: +4 021 312 16 82
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4.2 În ce măsură participarea la proiect a corespuns nevoilor instituŃiei? (vezi Figura
8)
• Grad general de satisfacŃie = 94,1% (faŃă de 98,5% în 2009)

Figura 8
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4.3 Cum apreciaŃi sprijinul financiar acordat de Programul de ÎnvăŃare pe tot
parcursul vieŃii și Programul Tineret în acŃiune? (vezi Figura 9)
•

Grad general de satisfacŃie: 84,2% (faŃă de 94% în 2009)

Figura 9
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5 Cooperarea cu personalul AgenŃiei
5.1 Cum apreciaŃi cooperarea cu personalul AgenŃiei care v-a asigurat informarea
și consultanŃă pentru scrierea proiectului/propunerii – Figura 10

Figura 10
•
•
•
•
•

Deschidere – grad general de satisfacŃie: 95,86%
Amabilitate – grad general de satisfacŃie: 97,11%
Profesionalism – grad general de satisfacŃie: 96,49%
ExplicaŃii clare, precise și corecte – grad general de satisfacŃie: 94,66%
Promptitudine în răspuns – grad general de satisfacŃie: 96,59%
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5.2 Cum apreciaŃi colaborarea cu personalul AgenŃiei care v-a asigurat informare
și consultanŃă la contractarea și implementarea proiectului – Figura 11

Figura 11
•
Deschidere – grad general de satisfacŃie: 96,38%
•
Amabilitate – grad general de satisfacŃie: 97,14%
•
Profesionalism – grad general de satisfacŃie: 97,34%
•
ExplicaŃii clare, precise și corecte – grad general de satisfacŃie: 95,48%
•
Promptitudine în răspuns – grad general de satisfacŃie: 96,86%
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5.3 Cum apreciaŃi colaborarea cu personalul AgenŃiei care v-a acordat consultanŃă
pentru elaborarea raportului final – Figura 12

Figura 12
•
Deschidere – grad general de satisfacŃie: 95,76%
•
Amabilitate – grad general de satisfacŃie: 95,95%
•
Profesionalism – grad general de satisfacŃie: 96,42%
•
ExplicaŃii clare, precise și corecte – grad general de satisfacŃie: 95,75%
•
Promptitudine în răspuns – grad general de satisfacŃie: 96,15%

16

5.4 Cum apreciaŃi colaborarea cu personalul AgenŃiei cu care aŃi intrat în contact
în timpul misiunilor de monitorizare a proiectului – Figura 13

Figura 13
•
•
•
•
•

Deschidere – grad general de satisfacŃie: 96,68%
Amabilitate – grad general de satisfacŃie: 96,63%
Profesionalism – grad general de satisfacŃie: 96,94%
ExplicaŃii clare, precise și corecte – grad general de satisfacŃie: 96,92%
Promptitudine în răspuns – grad general de satisfacŃie: 96,53%
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5.5 Cum apreciaŃi colaborarea cu personalul AgenŃiei cu care aŃi intrat în contact
în timpul misiunilor de audit a proiectului – Figura 14

Figura 14
•
•
•
•
•

Deschidere – grad general de satisfacŃie: 94,47%
Amabilitate – grad general de satisfacŃie: 95,753%
Profesionalism – grad general de satisfacŃie: 95,284%
ExplicaŃii clare, precise și corecte – grad general de satisfacŃie: 95,22%
Promptitudine în răspuns – grad general de satisfacŃie: 95,22%
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6. Cum apreciaŃi publicaŃiile și materialele informative realizate de AgenŃie ? (vezi
Figura 15)
•

Grad general de satisfacŃie : 90,6% (faŃă de 92,5% în 2009)

Figura 15
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7. Cum apreciaŃi evenimentele organizate de AgenŃie (întâlniri de contractare, de
informare, de monitorizare, conferinŃe etc.) ? (vezi Figura 16)
•

Grad general de satisfacŃie : 84% (faŃă de 86% în 2009)

Figura 16
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8. Ce formă aŃi prefera pentru materialele și publicaŃiile AgenŃiei pe viitor ? (vezi
Figura 17)

Figura 17
Majoritatea respondenŃilor ar prefera ca materialele AgenŃiei să fie disponibile atât în formă
tipărită, cât și în formă electronică.
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9. Dacă aŃi avea din nou oportunitatea de a participa la Programul de învăŃare pe tot
parcursul vieŃii și/sau Programul Tineret în acŃiune, aŃi mai face-o ? (vezi Figura 18)

Figura 18
98,29% din respondenŃi ar participa din nou la proiecte finanŃate prin Programul de ÎnvăŃare pe tot
parcursul vieŃii și/sau Programul Tineret în acŃiune.
Motivele pentru care respondenŃii nu ar mai participa la proiecte sunt:
•
•
•

As mai participa la astfel de programe dar nu îmi permite jobul.
Probleme personale
Nu in timpul anului şcolar pentru ca este foarte greu de recuperat si nu se plăteşte suplinitor.
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