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1. Date generale şi metodologie
Sondajul privind gradul de satisfacţie al beneficiarilor Programului de Învăţare pe tot
parcursul vieţii şi ai Programului Tineret în acţiune s-a desfăşurat în perioada 15 septembrie
– 14 octombrie 2011.
Scopul acestui sondaj a fost să măsoare gradul de satisfacţie al beneficiarilor din toate
regiunile ţării, atât privind Programul de Învăţare pe tot parcursul vieţii şi Programul Tineret
în acţiune, cât şi privind activitatea Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în
Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP).
Chestionarul de satisfacţie a fost realizat şi anul acesta online. Linkul către chestionar a fost
publicat pe toate paginile web ale Agenţiei şi programelor administrate de Agenţie
(anpcdefp.ro, llp-ro.ro, tinact.ro). Chestionarul a fost anunţat pe listele de discuţii/email
administrate de Agenţie: inspectori@anpcdefp.ro (care cuprinde adresele email ale tuturor
Inspectorilor pentru gestionarea programelor comunitare şi a problematicii de integrare
europeană din toate judeţele ţării), lista proiectelor Comenius, lista birourilor pentru
programe comunitare din toate universităţile participante în programul Erasmus)
grundtvigers@yahoogroups.com (care cuprinde adresele de email ale persoanelor şi
instituţiilor implicate în proiecte de educaţia adulţilor, lista de email a tuturor
multiplicatorilor Programului Tineret în acţiune şi lista de discuţii Eurodesk), ca şi pe adresele
email ale tuturor Birourilor de programe comunitare din universităţile participante în
programul Erasmus).
Au fost primite 1.160 de răspunsuri la chestionarul online, aceasta însemnând o creştere de
22% faţă de anul 2010.
Sondajul s-a axat pe următoarele criterii de satisfacţie (chestionarul propriu-zis se găseşte în
Anexa):
1.1 Gradul general de satisfacţie privind participarea în proiecte LLP şi TiA (nevoi de formare
profesională şi dezvoltare profesională şi nevoi ale instituţiei din care face parte
beneficiarul).
1.2 Gradul general de satisfacţie privind sprijinul financiar acordat de Programul de Învăţare
pe tot parcursul vieţii şi Programul Tineret în acţiune.
1.3 Gradul general de satisfacţie privind cooperarea cu personalul Agenţiei în diverse etape
ale ciclului de viaţă al proiectului (scrierea propunerii, implementare, monitorizare,
audit) şi axându-ne pe cinci itemi pentru fiecare din aceste etape: Deschidere;
amabilitate; profesionalism; explicaţii clare, precise şi corecte; promptitudine în răspuns
(la email, scrisori, telefon)
1.4 Gradul general de satisfacţie privind publicaţiile şi materialele informative realizate de
Agenţie.
Gradul general de satisfacţie a fost calculat prin însumarea procentajelor răspunsurilor
„suficient”, „în mare măsură” şi „în foarte mare măsură” la întrebările respective .
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2. Descrierea respondenţilor la chestionarul de satisfacţie
Din cele 1,160 persoane care au răspuns la chestionar, cele mai multe provin din Bucureşti
(17%), Caraş-Severin (11%) şi Dâmboviţa (9%).
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Figura 2
Majoritatea respondenţilor sunt cadre didactice (de la grădiniţă la învăţământ universitar)
(51,4%), studenţi (22,3%), elevi (7,4%) (vezi Figura 2).
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Cele mai multe răspunsuri au venit din partea beneficiarilor Comenius (28,5%), Erasmus
(12,9%), Grundtvig (7,8%), precum şi Leonardo da Vinci (7%)– vezi Figura 3.
În ce priveşte calitatea în care respondenţii au participat la activităţi din cadrul Programului
de Învăţare pe tot parcursul vieţii sau Tineret în acţiune – beneficiar de mobilitate
individuală, membru al echipei de proiect sau participant la proiect, fără a face parte din
echipa de management a proiectului – majoritatea respondenţilor au fost beneficiari de
mobilitate individuală (61,5%) – vezi Figura 4.
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3. Sursele de informare ale beneficiarilor Programului de Învăţare pe tot parcursul vieţii şi
ai Programului Tineret în acţiune
La modul general, pentru persoanele care au răspuns la chestionarul de satisfacţie, cele mai
importante surse de informare privind Programul de Învăţare pe tot parcursul vieţii şi
Programul Tineret în acţiune sunt: “Paginile web ale Agenţiei – anpcdefp.ro, llp-ro.ro,
tinact.ro, europass-ro.ro, eurodesk.ro” (63,9%), „Alţi participanţi la proiecte” (37,8%),
“Inspectoratul şcolar judeţean” (33,6%) şi „Pagini web, listă de discuţii” (32%) – vezi Figura 5.
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Figura 5
În ce priveşte sursele de informare preferate în funcţie de programul la care au participat
respondenţii (vezi Figura 6):
•
•

Pentru programul Comenius, principalele surse de informare sunt: Paginile web ale
Agenţiei (48,7%), Inspectoratul şcolar judeţean (30,6%), alţi participanţi la proiecte
(27,7%) şi pagini web şi liste de discuţii (18,7%)
Pentru programul Erasmus, principalele surse de informare sunt: Biroul de programe
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•
•
•
•
•

comunitare al universităţii (46,7%), paginile web, listele de discuţii (23%), alţi
participanţi la proiecte (14,1%), conducerea instituţiei (13,3%).
Pentru programul Grundtvig, principalele surse de informare sunt: Paginile web ale
Agenţiei (23,5%), publicaţiile Agenţiei (10,7%), contactul cu reprezentanţii ANPCDEFP
(10,1%), seminarele organizate de ANPCDEFP (8,7%).
Pentru programul Leonardo da Vinci, principalele surse de informare sunt: Paginile
web ale Agenţiei (36,2%), alţi participanţi la proiecte (33,6%), conducerea instituţiei
(32,2%) şi inspectoratul şcolar (24,3%).
Pentru vizitele de studiu, principalele surse de informare sunt: Paginile web ale
Agenţiei (12,2%), seminarele organizate de Agenţie (7,3%), alţi participanţi la proiecte
(7,3%), publicaţiile Agenţiei (6,1%).
Pentru vizitele pregătitoare, principalele surse de informare sunt: Paginile web ale
Agenţiei (4,4%), Inspectoratul şcolar judeţean (4,4%), publicaţiile Agenţiei (2,9%),
paginile web, listele de discuţii (2,9%).
Pentru Tineret în acţiune, principalele surse de informare sunt: Paginile web ale
Agenţiei (42,5%), contactul direct cu reprezentanţii Agenţiei (41,1%), publicaţiile
Agenţiei (32,9%) şi seminarele organizate de ANPCDEFP (30,1%).
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4. Gradul general de satisfacţie a beneficiarilor Programului de Învăţare pe tot parcursul vieţii şi
ai Programului Tineret în acţiune
4.1 În ce măsură participarea la proiect a corespuns nevoilor de formare profesională şi
dezvoltare personală? (vezi Figura 7)
•

Grad general de satisfacţie = 99,4% (faţă de 98% în 2010)
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4.2 În ce măsură participarea la proiect a corespuns nevoilor instituţiei (vezi Figura 8)
• Grad general de satisfacţie = 98% (faţă de 94,1 în 2010)
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4.3 Cum apreciaţi sprijinul financiar acordat de Programul de Învăţare pe tot parcursul vieţii
şi Programul Tineret în acţiune (vezi Figurile 9 şi 10)
Pentru beneficiarii de mobilitate individuală:
• Grad general de satisfacţie: 86%
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55,50%
30,50%
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Figura 9
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insuficient

Pentru cei implicaţi într-un proiect:
•

Grad general de satisfacţie: 92,8%

7,20%
23,30%

69,50%

suficient

relativ suficient

insuficient

Figura 10

5 Cooperarea cu personalul Agenţiei
5.1 Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informarea şi
consultanţă pentru depunerea candidaturii – Figura 11
N. B. Întrebare pusă doar celor care au răspuns că au candidat pentru unul din
programele LLP sau TIA, dar nu au fost aprobaţi.
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Figura 14
•
Deschidere – grad general de satisfacţie: 95%
•
Amabilitate – grad general de satisfacţie: 91,8%
•
Explicaţii clare, precise şi corecte – grad general de satisfacţie: 82,5%
•
Promptitudine în răspuns – grad general de satisfacţie: 83%
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5.2 Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informare şi
consultanţă în toate etapele proiectului – Figura 12
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Figura 12
•
Deschidere – grad general de satisfacţie: 97% (faţă de 96,38% în 2010)
•
Amabilitate – grad general de satisfacţie: 96,3% (faţă de 97,14% în 2010)
•
Explicaţii clare, precise şi corecte – grad general de satisfacţie: 93,8% (faţă de 95,48% în
2010)
•
Promptitudine în răspuns – grad general de satisfacţie: 92,7% (faţă de 96,86% în 2010)
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5.3 Cum apreciaţi colaborarea cu departamentul Financiar al Agenţiei – Figura 13
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Figura 13
•
Deschidere – grad general de satisfacţie: 96,5%
•
Amabilitate – grad general de satisfacţie: 95,7%
•
Explicaţii clare, precise şi corecte – grad general de satisfacţie: 93,8%
•
Promptitudine în răspuns – grad general de satisfacţie: 93,2%
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5.4 Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în contact în timpul
misiunilor de verificare/audit al proiectului – Figura 14
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Figura 14
•
Deschidere – grad general de satisfacţie: 95,3% (faţă de 96% în 2010)
•
Amabilitate – grad general de satisfacţie: 94% (faţă de 95,75% în 2010)
•
Explicaţii clare, precise şi corecte – grad general de satisfacţie: 92,7% (faţă de 95,2% în
2010)
•
Promptitudine în răspuns – grad general de satisfacţie: 91,5% (faţă de 95,22% în 2010)
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6. Cum apreciaţi publicaţiile şi materialele informative (şi cele electronice şi cele pe hârtie)
realizate de Agenţie? (vezi Figura 17)

60,00%
51,30%
47,50%

50,00%

47,30%

49,00%

49,80%

40,00%

43,70%

30,00%

20,00%

10,00%
2,50%
1,00%

4,60%
1,00%

2,00%

0,50%

0,00%
conţinut util şi complet

limbaj uşor de înţeles
foarte bune

bune

aspect atrăgător
slabe

foarte slabe

Figura 17
•
•
•

Conţinut util şi complet - grad general de satisfacţie: 96,5%
Limbaj uşor de înţeles - grad general de satisfacţie: 97%
Aspect atrăgător – grad general de satisfacţie: 94,9%
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7. Despre care alte programe şi activităţi administrate de Agenţia Naţională pentru Programe
Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) aţi auzit? – Figura 18
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Figura 18
Cel mai „celebru” program este Leonardo da Vinci (81%), urmat de Comenius (72,2%), Erasmus
(70,1%), Grundtvig (60,3%) şi Europass (57,6%).
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8. Aţi utilizat vreuna din publicaţiile Eurydice? – Figura 19
3,90%

96,10%

da

nu

Doar 3,9% dintre respondenţi au utilizat publicaţiile Eurydice. Întrebaţi care au fost publicaţiile
Eurydice consultate, iată răspunsurile:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistemul de invatamant din Romania.
Formarea profesionala in Romania si in Franta
Educatia artistica si culturala la scoala in Europa
Organizarea sistemului educational in Romania
- cele privind implementarea procesului Bologna in invatamantul superior ; - Chiffres clés de l’enseignement
des langues à l’école en Europe
Eurybase - baza de date informationala privind sistemele educationale din Europa
"Structura anului scolar in Europa. Invatamantul primar si secundar general - 2006/2007" ; "Predarea
stiintelor in scolile din Europa. Politici si cercetari. - Studiu comparativ" ; "Actiuni la nivel national pentru
implementarea invatarii de-a lungul vietii in Europa"
Promovarea unei mai bune intelegeri a sistemelor europene de educatie
Focus sur l'einseignement superieur en Europe 2010 ; L'education formelle des adultes en Europe, etc.
National Education System Descriptions
Adults in Formal Education: Policies and Practice in Europe; Key Data on Education in Europe 2009; Testarea
Nationala a Elevilor in Europa: Obiectivele, organizarea si utilizarea rezultatelor
sisteme de invatamant din Europa
tot ce am primit
Nu retin titlul exact (studiu asupra sistemelor de invatamant preuniversitar in UE 2009)
Descrierile sistemeleor nationale de educatie din UE
National Education Systems and Policies
am consultat mai multe brosuri on-line prin care erau descrise diverse programe europene sau prin care se
prezentau exemple de bune practici; nu pot preciza titlurile.
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9. Aţi folosit vreunul din instrumentele Europass? Dacă da, care – Figura 20
9,30%
41,30%

87,30%

28,60%
CV-ul Europass

Pasaportul lingvistic

Documentul de mobilitate Europass

Nici unul

87,3% din respondenţi au folosit CV-ul Europass (instrumentul cel mai popular, după cum era şi de
aşteptat), 41,3%, documentul de mobilitate Europass, 28,6%, paşaportul lingvistic. 9,3% dintre
respondenţi nu au utilizat nici unul din instrumentele din portofoliul Europass.

Anexe
Anexa 1 – Recomandări şi comentarii critice plus comentariile Agenţiei legate de acestea
Anexa 2 – Comentariile pozitive din chestionar
Anexa 3 – Chestionarul de satisfacţie
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COMENTARII GENERALE ANPCDEFP
Va multumim pentru recomandarile facute, de care vom incerca sa tinem cont in anul 2012 in
imbunatatirea activitatii noastre; ariile de imbunatatire reliefate cu precadere se refera la
promovarea si comunicarea mai efective catre mediul rural, sprijin mai vizibil acordat noilor
candidati sau noilor beneficiari (fie pentru depunerea candidaturilor fie in implementare si
raportare), feed back mai consistent in comentariile evaluatorilor.
Pe de alta parte, va rugam sa retineti faptul ca resursele umane ale agentiei sunt inevitabil
limitate ca numar, de aceea informatiile esentiale despre programe (de exemplu Apeluri la
propuneri, termene limita, Ghiduri ale programelor, instructiuni etc.) se vor gasi intotdeauna la
timp pe site-uri, iar consultanta si informare dedicata unor anumite grupuri tinta vor continua sa
fie, in mare masura, acordate prin intermediul retelelor din teritoriu: inspectorii responsabili cu
proiectele educationale europene, birourile de programe comunitare din universitati, formatorii
TiA.
In privinta nemultumirilor, precizam in primul rand ca agentia NU poate imbunatati acele aspecte
care sunt cauzate de reglementarea cadrului de implementare a programelor, fixat de Comisia
Europeana pentru toata perioada 2007-2013, ca de exemplu nivelul bugetului alocat Romaniei
(intotdeauna insuficient in raport cu numarul foarte mare de candidaturi), cerinta de sustinere a
rapoartelor financiare cu documente justificative suficiente si credibile (care aparent ia forma unei
birocratii excesive), strictetea aplicarii regulilor administrative si financiare, restrictii de participare
repetata in programe (sau pentru persoane care NU fac parte din grupul tinta vizat); in plus, sunt
unele nemultumiri care sunt exprimate vis-a vis de alte entitati (de exemplu, in cazul programului
Erasmus), caz in care vom tine cont de ele in seminarele corespunzatoare.
In cazul unor nemultumiri punctuale, care nu se pot generaliza daca luam in considerare si
comentariile pozitive, pe viitor ne-ar fi de mare ajutor semnalarea imediata a unui caz generator
de nemultmire, pe adresa agentie@anpcdefp.ro, deoarece numai astfel ne putem imbunatati
activitatea, in deplina cunostinta de cauza.
Va asiguram ca atat nemultumirile cat si laudele voastre sunt o sursa permanenta de progres
pentru ANPCDEFP!
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Anexa 1
Recomandari
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.
13.

Consider ca o oportunitate mai rapida este prin intermediul retelelor mobile pentru a nu ingrenua
procedurile pe mai departe.
Pentru cei care suntem la primul proiect, şi întocmim pentru prima dată rapoarte, ar fi util să avem un model
după care să ne putem orienta.
Propun initierea unui program de formatori sau colaboratori regionali ai ANPCDEFP care sa ajute si
comunitatile scolare din mediile rurale indepartate/sarace, sa poata accesa astfel de programe
Necesitatea unor cursuri/intalniri pentru contabilii scolari implicati in proiecte
Sa se anunte numarul de candidaturi posibile- in cadrul fiecarei runde.
Am dori pe viitor mai multe informatii clare despre cheltuielile eligibile si non-eligibile.
Poate ar trebui simplificata modalitatea de depunere a candidaturii, de exemplu sa putem trimite
candidatura doar pe internet.
Mediul rural are mai greu acces la informatie. Cautati solutii prin care sa faceti cunoscute actiunile
dumneavoastra si in aceste institutii si oferiti-le ajutor celor interesati sa concureze cu scolile din marile
orase. Va multumesc!
Ar fi utile niste intalniri pentru discutii, intrebari, macar cu coordonatorii de proiecte europene din scoli, pt
care este f dificil sa acopere aproape pe cont propriu un volum atat de mare de informatii si proceduri.
Ar fi foarte benefice mai multe seminarii de informare legate de programe pentru ca nu intotdeauna
informatiile de pe site sunt suficient de detaliate pentru a fi intelese (de exemplu, eu personal as dori sa aflu
mai multe despre programele Leonardo DaVinci, Grundtvig, proiectele Comenius).
Este necesar sa se elimine comunicarea prin inspectorul scolar cu programe europene, deoarece se poate
comunica direct si eficient cu personalul agentiei nationale. De asemenea,monitorizarea diseminarii si
valorificarii rezultatelor formarii se poate face foarte eficient prin intermediul responsabililor de programe
din cadrul age ntiei nationale.
Cadrele didactice din învăţământul preprimar acced foarte greu la activităţile din cadrul programelor LLP şi
TIA. Preşcolarii sunt prea puţin implicaţi în aceste programe.
Ar fi util un nou proiect care sa contribuie, alaturi de Comenius, la sustinerea cadrelor didactice pentru a
participa la mobilitati individuale in tarile Uniunii Europene.

Nemulţumiri generale
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

Nu suntem tratati, ajutati, informati asa cum ne-am astepta.
Raspunsuri neclare, nepunctuale, intarzieri.
Cind am candidat din nou si am adresat intrebari personalului Agentiei, nu mi s-a raspuns - deocamdata, de
loc, dar ... tot mai sper... Probabil ca doamnele/domnisoarele au fost prea ocupate... dar vor raspunde, in cele
din urma, cind au mai mult timp...
Unele persoane nu stiu sa lucreze cu publicul.
Consider ca spre deosebire de alte tari , ni se cer prea stufoase si numeroase documente.
Fiti mai deschisi spre colaborare.
Am primit un raspuns prompt de la persoana care era acum un an responsabila de program, insa... mi s-a
parut ciudat tonul pesimist si descurajator al raspunsului primit. Oricum, apreciez mai mult sinceritatea acelui
raspuns decat maniera expeditiva in care mi s-a raspuns ulterior (dupa schimbarea responsabilului de
actiune) la solicitari.
Sunt extrem de dezamagita de colaborarea cu institutia dvs. Desi toate demersurile au decurs bine. De cate
ori am sunat la Agentie pentru a cere informatii nu am primit decat strictul necesar, nu am remarcat
niciodata un interes prea mare din partea celei cu care am vorbit.Lucrurile au mers foarte prost cand a venit
vorba sa primesc banii la intoarcere. Am primit un mail ca as fi uitat sa semnez documentul pentru decont,
apoi la interval de o saptamana un alt mail ca nu am anexat biletele de avion, factura, extras de cont si
confirmarea online. eu am fost sa cumpar biletele de la o agentie tocmai pentru a evita astfel de probleme
privind cumpararea biletului online. situatia este in continuare nerezolvata. eu nu pot sa am confirmarea la ce
acte am trimis in plic, este cuvantul meu impotriva cuvantului angajatului dvs. insa, in mod cert NU voi
recomanda nici unui cunoscut programele de mobilitate.
Explicatii mai clare, aplicate chestiunii in cauza.
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10. Ar fi bine ca un candidat la un astfel de program sa poata beneficia de un alt asfel de program si in anii
urmatori, fara sa existe restricie temporala.
11. As dori anumite sesiuni de formare si pe alte proiecte decat cele arhicunoscute, mai ales cu persoanele cu
experienta pe proiecte.Eventual formarea de formatori care sa sustina participarea la programe si proiecte
mai putin cunoscute.
12. cred ca mai exista inca unele urme de rigiditate, la unii dintre resposabilii de proiecte, care sunt destul de
intimidante.
13. Informatiile cu privire la termenele depunerilor dosarelor pe diferite tipuri de proiecte nu sunt clare si nu se
popularizeaza in scoli!!!!
14. Finantare mai mare pentru parteneriate si posibilitatea de a depune mai multe proiecte pentru o institutie.
15. Sa ne puna la dispozitie in mod transparent indicatii privind formularul de aplicatie: ce anume trebuie
precizat, scris, explicat, etc
16. Sunt totusi mahnita de faptul ca se lucreaza foarte mult la redactarea proiectelor si totusi sunt respinse din
lipsa de fonduri (cuma a fost cazul unui proiect depus de scoala mea anul acesta). Va rog faceti ceva in
privinta aceasta, deoarece colegii se demoralizeaza si nu mai doresc sa se implice in redactarea altor proiecte.
Multumesc. Aşi dorii să găsesc şi pe limba maghiară publicaţii, câteva programe sau comunicate de presă,
pentru a arăta şi la cei care nu înţeleg în limba română, de ex: tineri din Ungaria. După părerea mea limba
maghiară este răspândită în ţara noastră, iar cei care locuiesc aproape de graniţă au relaţii şi cu tinerii din
Ungaria, le pot chema la programe, cursuri, dar dacă nu este scrisă numai în limba română, şi este
interculturală ar fii bine să apare şi pe alte limbi.
17. Mi se pare curios ca Romania,in momentul intocmirii raportului final,o face in engleza in timp ce alte tari o fac
in limba lor.De ex,Polonia sau Franta. Sunt oarecum mirata ca Agentiile din Est primesc mai putini bani in
timp ce partenerii din ultimul proiect ,la care am aplicat in 2011,au fost admisi,naevand probleme cu
fondurile alocate de Comunitate.
18. Mai multe proiecte multilaterale si bilaterale sa fie aprobate si la conditii o modificare: sa aiba prioritate si
institutiile care nu beneficiat niciodata de finantari.(eu am avut punctaj 98,6 dar...nu au foat suficiente in
conditiile in care din judetul meu din cele aprobate , ele erau deja la al 2-lea, chiar al 3-lea proiect aprobat) In
rest toate cele bune si multa sanatate!
19. Ar trebui redusa birocratia si incurajata implicarea cat mai multor cadre didactice tinere
20. De ce nu se acorda un salariu fix pentru activitatea de scriere si coordonare/derulare cu succes a unui proiect
coordonatorului de proiect sau echipei. Ar fi o recompensa meritata si un imbold pentru a subscrie acestui
efort deloc simplu cu atat mai mult cu cat Romania se afla in alte sectoare la 3% fonduri europene atrase.
21. Complicat... Ideile de proiecte/activitati apar oricand... Ar trebui simplificata procedura de acordare a unor
finantari, adica ar fi bine sa existe un "Fond de urgenta" pentru finantari mici, de 200 - 1 000 lei. Nu toate
ONG-urile au aceste posibilitati. Dureaza EXAGERAT de mult pana primim un raspuns de la agentie. La acest
capitol, lasati MUUUUUUUULT de dorit. Agentiile similare din UE, in cel mult 48 de ore (din propria
experienta) raspund si tin legatura cu cei interesati. Spun din proprie experienta, pentru ca am preferat sa fac
toate demersurile pe langa Agentiile Nationale din alte tari UE pentru a rezolva multe din problemele legate
de diferite programe pe care, in teorie, le ofera si agentia nationala de la Bucuresti. (am participat la 25 de
seminiarii, visite, ateliere, etc. toate organizate de orice agentie nationala europeana, alta decat cea de la
Bucuresti, care niciodata nu are timp sa raspunda sau sa se implice). Multumesc pentru posibilitatea oferita,
pentru a spune aceste lucruri (este singurul mod in care putem sa vorbim cu agentia nationala de la
Bucuresti). Continuati, dar NU ASA!
22. Ca prioritati nationale ar trebui sa se acorde puncte pentru persoane peste 40 de ani, nu sub 35 de ani
(trebuie apreciata dorinta de perfectionare si a cadrelor didactice cu varste mai inaintate), sau sa nu se mai
acorde deloc acele puncte, pentru nici o categorie de varsta.

Nemulţumiri/recomandări referitoare la site:
1. Siteuri mai bine structurate. Pentru cei tineri este foarte greu sa stie ce au de facut. Cand intru la dvs. pe site
trebuie sa imi aloc vreo 2-3 ore ca sa pot diseca orice informatie. Partea proasta este ca am mai multe
intrebari la sfarsit decat la inceput. Va multumesc!
2. Informatiile sa fie nai explicite pentru fiecare program in parte. Este foarte greoi siteul. (tinact.ro)
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Nemulţumiri referitoare la raportare/decontare
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Perioada de rambursare a restului finantarii, dupa participarea la act. de formare, mi se pare prea lunga.
Ar trebui sa scurtati perioada in care oferiti si restul de bani de 20% deoarece multi dintre noi punem bani din
buzunarul nostru sa suplinim lipsa celor 20%.
Dureaza foarte mult procesul de decontare si ne-am dat seama ca departamentul financiar este supra
aglomerat. s-ar merita marirea numarului de angajati destinati acestei proceduri.
Evaluare foarte greoaie a rapoartelor financiare!...
Uneori se cer unele hartii in plus pentru a confirma o plata sau alta. In alti ani, aceeasi persoana, proiect de
aceeasi categorie, nu se mai cer atatea justificari. De ce atata birocratie ca nu furam bani pe care ii primim?
Macar sa se solicite toate hartiile in fiecare an. Altfel muncim degeaba .
Desi suma a fost suficienta, faptul ca am primit o parte din aceasta la aproape 4 luni de la depunerea
documentelor justificative, a constituit un efort financiar destul de mare.

Nemulţumiri referitoare la evaluarea candidaturilor
1.

Evaluari ciudate ale proiectelor. La o candidatura de exemplu se reprosa ceva iar la urmatoarea candidatura,
daca mergeai pe sugestia anterioara nu era bine. De unde rezulta ca evaluatorii cam lasa de dorit.
2. Mai multa corectitudine in evaluare. Aplicantii sunt formati sa scrie aplicatii, altfel decat evaluatorii. Sunt
aplicatii la care nu dau sanse si sunt admise. Uneori nu sunt eligibili candidatii si totusi reusesc.
3. Transparenta in evaluare.
4. Evaluatorii externi ai candidaturilor, uneori, cred ca avantajaza anumiti aplicanti/ONG-urile sau nu tin cont de
calitate. Faptul ca iti este permis sa aplici si apoi vezi ca toti care au mai aplicat sunt respinsi... Mai corect este
sa se mentioneze intervalul de timp dupa care poti aplica cu sanse egale. E un punctaj in plus pentru primii
aplicanti, dar ei nu e suficient.
5. Evaluatorii formularului fac aprecieri contradictorii. Sunt convinsa ca trebuie sa mai aplice si altii, ca trebuie
sa se ofere niste argumente pentru respingere, dar sa nu reproseze un evaluator, tocmai ceea ce apreciaza
celalalt.
6. Deoarece finantarea pentru stagiu a fost respinsa, as fi dorit o detaliere mai concisa a motivului respingerii
candidaturii, decat acel mail sec cu 2-3 randuri.
7. Cand proiectul depus nu a fost selctat sa aflam unde am pierdut puncte si de ce,adica ce cerinte nu au fost
indeplinite.multumesc !si sa putem benefia de finantare si doi ani la rand daca proiectele depuse sunt
eligibile si indeplinesc punctajele.
8. As aprecia foarte mult o evaluare a Agentiei trimisa pe mailul candidatului si in situatia fericita in care
candidatul primeste punctaj favorabil pentru a beneficia de grant pentru mobilitatea individuala.
9. Ar trebui sa acordati mai multa atentie detaliilor atunci cand dati feedback pentru un proiect respins,
eventual chiar sa reevaluati proiectul atunci cand este retrimis. In rest, faceti o treaba f buna! In cazul in care
o a este respinsa , cred ar fi bine sa ne explice mai detaliat punctele slabe si aspectele pe care nu le-am atins
pentru a avea succes.
10. Cat mai multa corectitudine in evaluarea aplicatiilor Atentie la evaluatori!!!
11. As vrea sa motivati respingerea unei candidaturi si as vrea sfaturi pentru castigarea unei candidaturi mai
precis .
12. NU PRIMIM LA TIMP SI CU EXPLICATII CORECTE UNDE AM GRESIT LA PROPUNERILE DE PROIECTE.

Comenius
1.
2.

3.

Comenius Regio poate deveni mai accesibil tuturor scolilor daca acestea pot depune candidatura luand ca
parteneri Consiliul Local etc.
Anul acesta au fost respinse la Comenius candidaturi bazate pe proiecte deosebite, la care s-a muncit pe
branci, iar raspunsul a fost sec: fonduri insuficiente. nu credeti ca meritam, macar din considerentul ca toti
am fost colegi candva, o motivare detaliata si argumentata suficient ?! pacat de munca si de zbuciumul
nostru. pentru multi, acest raspuns a fost un finish.
Cum a fost posibil sa fie publicat in M.O. Addendum la Apelul national 2010 in data de 18.01.2010 avind in
vedere faptul ca data limita de depunere a candidaturilor a fost pe 15.01.2010 (cu 3 zile inainte)???? Din
acest motiv am solicitat buget de 2000 de euro (cum s-a mentionat initial in Apel), ulterior aflind ca puteam
sa solicit 2300 de euro (suma mentionata in Addendum). Prin urmare, grantul obtinut a fost cu mult mai mic
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4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.

13.

14.

(si insuficient) decit al altor candidati care au participat la acelasi curs in aceeasi localitate, or cheltuielile au
fost exact aceleasi. Nu este corect ca o persoana sa primesca o suma si alta persoana o alta suma cind este
vorba de exact aceeasi cheltuiala. Imi pare rau ca spun asta, dar m-am simtit discriminata si nedreptatita. Am
contactat Agentia initial prin mail si nu mi s-a raspuns, apoi am luat legatura telefonic si nu m-a lamurit
nimeni. Am mentionat acest lucru si in Raportul final si nu a existat nici o reactie.
Este necesara suplimentarea fondurilor alocate Agentiei pentru diversele Programe pe care le deruleaza. In
conditiile ratei mici de absorbtie a Fondurilor europene ,respingerea unor proiecte din cauza "bugetului
insuficient" este greu de acceptat la parteneriatele multilaterale Comenius,mobilitatile individuale etc.).
O mai mare diversitate a celor selecţionaţi ar creşte mult mai mult şansele demarării unor proiecte de
parteneriat-având în vedere faptul că grupa de aplicanţi-cursanţi a fost compusă din 24 de persoane dintre
care 22 de naţionalitate română şi doar 2 aplicanţi din Italia,Spania.Vă felicit pentru
corectitudine,promptitudine! Programul sectorial Comenius este o poartă larg deschisă spre colaborare,spre
formare şi perfecţionare care este pusă la dispoziţia noastră,a tuturor cadrelor didactice din România,care
răspunde tuturor cerinţelor - oricât de exigente-de informare şi formare profesională .
Nu stiu cata relevanta are documentul de mobilitate Europass, insa mie si altor colegi ne-a fost greu sa-l
obtinem de la institutia organizatoare, reprezentantii acesteia spunand ca au alte lucruri mult mai importante
de rezolvat decat sa completeze niste (citez) "stupid papers".
Foarte multa birocratie, mai ales in ceea ce priveste inspectoratul scolar. Nu gasesc inspectorii pentru
stampila, semnatura, trebuie sa fac dumul la inspectorat de nenumarate ori. Nu inteleg de ce este obligatoriu
certificatul Europass. Nu-l folosesc la absolut nimic. Am fost singurul din grup care l-a cerut. Banii nu sunt nici
pe departe suficienti. Din aceasta cauza nu voi mai participa la alte formari, cel mai probabil. Acum primariile
refuza sa mai plateasca pe cei care ne tin locul la catedra cat suntem plecati. Spun ca nu au buget. Iar noi, fie
platim persoana care ne tine locul din buzunar, fie renuntam la a mai pleca. Am cerut agentiei sa imi
transmita metodologia de echivalare a creditelor. De doua ori am cerut-o, nu am primit inca nimic. Am o
colega care a trimis prin posta de doua ori dosarul, a doua oara la cererea agentiei (colega mea a beneficiat
de un curs Comenius in 2009), dar nici acum nu a primit vreun raspuns.
Consider ca ar fi necesar mai mult sprijin din partea inspectorului cu programe europene deoarece am avut
probleme cu obtinerea Mobillity-Pass .
Consider ca si cadrele didactice din mediu rural care profeseaza in mediu urban ar trebui sa beneficieze de
prioritati in cadrul mobilitatii individuale. Comenius.Profesorul din mediu urban care profeseaza in mediu
rural nu a avut nota de titularizare si a ajuns la sat.
Rapoartele finale ale parteneriatelor Comenius finalizate in 2011 a fost complicat inutil, comparativ cu alte
rapoarte anterioare. Baza de date EST este un instrument deosebit de interesant, dar functionarea ei anul
acesta a fost "dificila si incerta". Diferente intre ghid si utilizarea propriu-zisa, upgrade cu cateva zile inainte
de terenul limita...mi se pare lipsa de respect pentru munca coordonatorilor de proiect.
Nr mobilitatilor pentru cadrele didactice sa se imparta pe cele trei etape ca in 2010.Multumesc!
Aş dori să existe mai multe cursuri în limba engleză sau franceză. Dacă nu ai un act care să certifice
competentele lingvistice în limba engleză, cum faci dovada că poţi să înţelegi, să răspunzi la întrebări , să
rezolvi sarcini formulate în acea limbă?
Cursurile de formare din cadrul mobilitatilor individuale sunt foarte interesante si locatiile bine alese. Totusi
timpul alocat unor cursuri de 5 sau 6, 7 zile este mult prea scurt si din acest motiv ritmul de desfasurare este
unul alert. Sper sa mai pot participa si la alte programe si poate se suplimenteaza fondurile pentru aceste
programe care sunt utile si interesante.
Desi este foarte greu de realizat, ar fi oportuna introducerea unui interviu in limba de desfasurare a cursului
(pentru mobilitati individuale Comenius), deoarece mi s-a intamplat sa am colegi de curs care nu cunosteau
decat foarte putin (nivel A1) limba de desfasurare a cursului (limba engleza).

Grundtvig
1.

2.

3.

Cursurile identice din programele Comenius si Grundtvig, finantate de ANPCDEFP sa primeasca
credite. In momentul de fata se echivaleaza doar cele Comenius nu si iar cele Grundtvig , desi
participam la acelasi curs si primim acelasi atestat de . Agentia sa faca demersurile necesare si
pentru echivalare pentru beneficiarii Grundtvig
As dori ca toate programele si formularele de candidatura Grundtvig sa fie si in limba franceza. Fiind
professoara de franceza mi-a fost f. greu sa completez un formular ale carui cerinte erau in engleza si am
renuntat.
Pentru transport in cadrul Programului Grundtvig, un grant mai mare.
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4.

De ce o persoana nu poate accesa decat doua tipuri de activitati la programul Grundtvig?

Leonardo da Vinci
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Suntem tratati politicos, dar exprimarea si observatiile facute iti induc teama de a incerca sa mai aplici
vreodata. Ni se cer foarte multe documente, completate numai cu cuvintele si expresiile indicate.
Chestionarele participantilor sunt prea greoaie pentru nivelul de pregatire al unor persoane din invatamantul
profesional si tehnic.
Personalul de la sectiunea Leonardo DaVinci a fost s-a purtat foarte dictatorial si condescendent ceea ce m-a
descurajat in a mai aplica pentru proiecte Leonardo.
Explicatiile privind modul de administrare al grantului au fost foarte generale, in nici un caz, clare, precise,
care sa usureze desfasurarea proiectului, ci sa inspire frica si teama de a merge in mobilitate in cadrul
grantului aprobat. Ex; cerinta de a aduce pe orice factura numele participantilor, numele si numarul
proiectului, Ar merge explicat clar intregul grant se atribuie participantilor, nu asa cum se indica in Anexa VI in
functie de facturile prezentate.
Un elev sa poata participa de mai multe ori la astfel de poriect.
Să nu existe restrictii în privinta numărului de participări, mai ales pentru cadrele didactice care sunt
implicate ca profesori însotitori în IVT şi nu pot participa ca beneficiari în proiectele VETPRO.
Vrem mobilităţi nu numai pentru ingineri, ci şi pentru profesori, de exemplu fizică, informatică, etc.
Nu ar trebui limitat numarul de participari la un astfel de program.

TiA
1.

2.

Pentru programul TiA, este destul de confuz pentru noi ca nu stim exact cine este responsabilul financiar pe
un anumit proiect si, de multe ori, responsabilul de actiune nu ne ofera suficiente informatii pe domeniul
financiar.
Consider ca este vitala cresterea atat a bursei de studiu - Erasmus cat si a sumelor forfetare pentru
implementarea proiectelor desfasurate in cadrul programului Tineret in Actiune.

QAMAE/Vizite la sediul beneficiarilor
1.
2.
3.

4.

O deschidere mai mare si intelegerea in detaliu a particularitatilor invatamantului romanesc actual.
Pe tot parcursul procesului s-au produs foarte multe schimbari in regulament.
Intelegem ca se cer multe documente justificatoare pe aria financiara. Sugestia este aceea de a oferi
feedback partial pe masura ce noi trimitem documente pentru ca, daca raspunsul este ca documentele sunt
verificate dupa ce sunt trimise absolut toate, ajungem la situatii limita.
Atitutudinea deloc suportiva in timpul vizitei

Erasmus
1.

2.

3.

4.
5.

Mi-ar placea ca cei care beneficiaza de aceste programe sa fie mai bine informati, chiar de pe site-ul agentiei
nationale, deoarece se pare ca secretarele de la Birul Erasmus din diferite orase dau informatii diferite
studentilor cu privire la programul Erasmus. Am intalnit studenti Erasmus din alte orase cu care am vorbit, si
am constatat diferente mari in contracte, diferente de grant si un anumit abuz de putere.
Suma acordata de catre universitate pentru programul erasmus este insuficienta. (375 €, in conditiile in care
chiria lumara este de 250 de euro). - nu am primit suficiente informatii in legatura cu drepturile noastre ca si
studenti erasmus. - pentru a se asigura colaborarea intre universitate si institutia corespondenta s-a facut
presiuni asupra noastra, sa acceptam cazarea oferita de institutia corespondenta. - nu am simtit in niciun
moment ca am avut parte de sprijinul universitatii noastre, nimeni nu ne-a aparat drepturile si nu a militat
pentru ele, atunci cand am intampinat probleme in programul erasmus.
Singurul meu comentariu este urmatorul: Cuantumul bursei oferite difera dramatic de la universitate la
universitate, in majoritatea cazurilor fiind insuficienta pentru a asigura un trai decent in tara destinatara, fiind
necesara suplimentarea cu fonduri proprii substantiale.
Consider ca este vitala cresterea atat a bursei de studiu - Erasmus cat si a sumelor forfetare pentru
implementarea proiectelor desfasurate in cadrul programului Tineret in Actiune.
Ce se poate face daca, in universitatea la care lucrez, nu suntem informati de actiunile Erasmus la care putem
participa? De ce trebuie sa avem acordul institutiei pentru a aplica la programele Erasmus? Daca ar fi ca la
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6.

Grundvig doar cu semnatura rectorului, mai multe cadre didactice ar putea participa la schimburi
internationale. Altfel esti dat la o parte pentru ca ..... trebuie trimis X sau Y care este in gratiile conducerii.
????
Sa ni se comunice de la inceput ce avem de facut iar indiferent de concediile pe care le au sau delegatiile lor,
sa fie cineva care preia sarcinile. Am avut multe probleme deoarece raspundeau dupa 3-4 saptamani, nu
raspundeau la telefon iar cand aveam nevoie de acte din tara ni se raspundea ca ar trebui sa vina altcineva sa
le ia pentru noi. Mai mult, daca era un deadline, noi trebuia sa il respectam cu sfintenie insa nu se aplica si
pentru cei de la Dep. de Relatii Internationale. Regulile nu se aplica pentru toata lumea?!
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Multumesc personalului AN
Colaborare excelenta! Te simți deja în Europa când discuți cu acești oameni.
Felicitari!
O echipa de Nota 10. Felicitari!
Am avut o problema cu formularul de inscriere,si prin amabilitatea personalului s-a rezolvat in timp util.
De vreme ce colaborarea a fost foarte buna, nu am alte comentarii.
Sa se mentina acelasi nivel eficient al colaborarii, al informarii si consultantei!
Ramaneti asa cum sunteti! Adica A.L.T.F.E.L. !
Deşi aprecierea mea a fost de Foarte Bine nu pot să nu revin prin a mulțumi întregii echipe Comenius pentru
promptitudine şi disponibilitate.
Totul a decurs in conditii excelente
Personalul Agentiei da dovada de profesionalism si promptitudine!
Felicitari si multe multumiri.
Intotdeauna este loc de mai bine, dar recunosc ca am cunoscut si colaborat cu reprezentanti ai agentiei, pe
care i-as caracteriza in 3 cuvinte: profesionisti, receptivi si dinamici.
Personalul de la Agenție a dovedit mereu solicitudine, disponibilitate, amabilitate.
Multumim! sunteti mereu prompti!
Am gasit mereu intelegere si rabdare.
Comentariul meu se va reduce la multumiri: De cate ori am avut vreo nelamurire, am sunat si am primit toate
informatiile de care aveam nevoie, ba chiar si in plus. Multumiri deci.
Multumesc din suflet pentru ajutorul acordat! Sper sa am parte de acelasi sprijin si pe viitor!
Nu am de ce ma plange. Am gasit la angajatii Agentiei numai intelegere si rabdare.
Colaborarea a fost excelenta, le felicit pe doamne pentru profesionalismul de care au dat dovada.
De fiecare data cand am avut nevoie de o lamurire am sunat sau am trimis mail si mi s-a vorbit foarte frumos.
Angajetele dvs. sunt cu adevarat profesioniste. (Imi permit sa va sugerez ca angajatii dvs. sa ofere training-uri
si pentru alti angajati din domeniul educatiei.)
Personalul Agentiei a dat dovada de profesionalism si corectitudine!
Personalul este extraordinar de bine pregatit, deschis, amabil. Apreciez proiectele agentiei care ne ajuta pe
noi, am o vorba "proiect din proiect se face rai".
nu am propuneri. esti institutia unde intotdeauna am gasit sprijin, consiliere intelegere.
Continuati! Sunteti cei mai buni. Impreuna sa aratam Comisiei Europene ca elevii si profesorii romani stiu sa
se implice cu succes in proiecte Comenius, ca suntem partenerii ideali: harnici, ospitalieri si vesnic inovatori.
MULTUMESC ! O echipa de exceptie, foarte muncitoare !
Profesionalism la superlativ
Felicitari!
Multumiri pentru promptitudine, claritate si amabilitate.
sunt multumita
Felicitari dnei Stanescu pentru promptitudine in consilierea beneficiarilor si profesionalism.
Colaborare eficientă, operativă, punctuală.
Atunci cand banca la care aveam deschis contul in euro a decis - fara sa ma instiinteze - sa inchida contul
pentru ca nu fusese utilizat timp de patru luni, am primit sprijinul prompt al departamentului financiar al
Agentiei, astfel incat situatia s-a remediat rapid, fara nici o problema.
De asemenea, am primit raspuns clar la orice intrebare am adresat in legatura cu aspectele financiare ale
proiectului.
Va multumesc!
Foarte buna colaborarea cu doamna Eugenia Stanescu!
Eu am vorbit cu o doamna in privinta bugetului care a fost extrem de clara si binevoitoare sa ma ajute.
In cadrul aceluasi program, apreciez calitatea si oportunitatea serviciilor oferite de sectorul financiar
Luptati in continuare sa avem cat mai multe proiecte Comenius, caci suntem cu totii deschisi spre Europa.
Scoala romaneasca are ce arata Europei.
MULTUMESC !
Foarte buna colaborare.
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sunt multumita
Colaborare eficientă, operativă, responsabilă, deschisă.
precizarile din ghidurile de pregatire a documentatiei pentru evaluare sunt clare si utile
Multumiri pentru rabdare, pentru grupul "Multilaterale", pentru zambetul calduros cu care ne-ati intampinat
intotdeauna. Toata echipa a fost, e si cert va fi la inaltime.
Excelent !
totul ok.
personalul agentiei raspunde tuturor asteptarilor mele
Felicitari echipei! Un exemplu pentru orice program! Iar Florentina este o minune de profesionista!
pentru orice problema am primit sfaturi corecte fara de care nu s-ar fi putut
Profesionisti si aici. Si interesati sa se rezolve problemele cat mai repede si bine! Felicitari!
Chiar sunt prompti si amabili.
O colaborare foarte buna .
Multumiri d-nei Marioara Ene. Comunicarea cu dumneaei a fost placuta si eficienta de fiecare data.
Mutumiri si responsabililor acestui departament: totul s-a derulat conform asteptarilor.
Toti angajatii AN cu care am intrat in contact pana in prezent au dat dovada de amabilitate, rabdare,
promptitudine si profesionalism.
M-am simtit excelent la cursul dumnavoatra! Va multumesc!
Speram sa se poata colabora, la fel de bine, in continuare
O echipa extraordinar de amabila!
Este o experienta extraordinara si sfatuiesc pe oricine sa incerce sa aplice mobilitate individuala Comenius.
Desi pare greu la inceput, mobilizarea m-a ajutat sa progresez profesional si ca individ, de asemenea.
Formați o echipă de adevărați profesionişti. Vă mulțumesc şi vă doresc mult succes în continuare.
Participarea la acest stagiu a raspuns nevoii mele de formare, de perfectionare a metodelor de predareinvatare la clasa, favorizarea schimbului de practici educationale europene.
Si eu va multumesc si cred in colaborari viitoare.
Va multumesc ca existati !
Programul de Învățare pe Tot Parcursul Vieții a reprezentat o încununare a tututror eforturilor depuse atât
pentru creşterea prestigiului instituției pe care o reprezentăm, cât şi pentru asigurarea unei educații de
calitate.Vă mulțumim!
Totul a fost ok...m-am simtit foarte bine...nu vreau sa schimbati absolut nimic...Este perfect asa cum este!
Va multumesc pentru oportunitatea pe care mi-ati oferti-o de a participa in ian.2011 la o mobilitate
individuala la RIGA, Letonia. Afost o experienta deosebita, din care am avut mult de invatat. Cu respect si
consideratie!
mi-a placut foarte mult si sper ca sa mai pot participa si la alte proiecte
Multumiri ca existati.
este benefica contributia dvs. privind accesul la programe europene.
A fost o experienta utila. Ar fi bine daca s-ar putea repeta experienta in cadrul programului Erasmus.
A fost o oportunitate pentru mine de a participa la acest curs, acest lucru nu-l puteam realiza fără o finanțare
europeană.Ţin să mulțumesc A.N.P.C.D.E.F.P. şi în mod special doamnelor responsabile, d-na Denisa
Flămânzeanu şi d-na Corina Grigore pentru sprijinul acordat, pentru operativitate, promptitudine, pentru
informațiile clare, corecte pe care mi le-au dat.
as vrea sa mai repet experienta.
Colaborarea cu membrii ANPCDEFP a fost foarte buna, am primit la timp toate informatiile
necesare,participarea la proiecte ofera sansa de a cunoaste profesori, sisteme educationale si experiente
didactice din toata Europa.
Este un lucru nemaipomenit, sunt foarte, foarte multumita de tot.
A fost foarte interesant , mi-ar placea sa mai am ocazia de a participa la astfel de proiecte.
sunt constienta de faptul ca daca nu exista si o finantare din partea fondurilor europene, multi dintre noi nu
am fi avut niciodata sansa si posibilitatea de a participa la un astfel curs de perfectionare. Sper sa fie si in
continuare astfel de stagii prin care putem sa ne formam din punct de vedere cultural si profesional.
Sunt foarte multumita de participare.
pentru mine totul a fost suficient si doresc sa mai particip si la alte proiecte
Nu am comentarii
Sunt foarte multumita!
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Programul a fost foarte bun sunt multumita si cred ca nu lipseste nimic.
A fost foarte bine si mi-ar placea sa mai particip si la alte proiecte.
A fost interesant, mi-ar placea sa mai particip.
As dori din tot sufletul sa pot accesa unul din proiectele dumneavoastra impreuna cu elevii mei .
Felicitari pentru tot ceea ce faceti!
aceste programe trebuie sa continuie
Felicitari si multumiri reprezentantilor Agentiei Nationale pentru modulin care ne informeaza si pentru
promptitudine!
Pentru mine a fost o activitate de succes, iar tot ceea ce am invatat acolo am prezentat colegilor si relatiile
dintre elevi s-au imbunatatit. Am aplicat si anul acesta si ma voi inscrie si la alte tipuri de actiuni. Multumesc
celor care ne evalueaza si ne ofera aceasta sansa!
Apreciez buna organizare.
Succes in activitatea Agentiei!
Acest proiect ajuta tineri in formare lar.
Felicitari si multumiri!
E important pentru noi să dobândim competențe noi. Voi încerca să conving cât mai mulți colegi, prieteni să
încerce acest mod de perfecționare prin programul Comenius. Mulțumesc!
Sunt foarte multumita de serviciile dumneavoastra si intentionez sa demarez si alte proiecte.
Va multumim pentru sprijinul acordat si pentru oportunitatile benefice oferite oricarui cadru didactic si
oricarei institutii de invatamant de a se dezvolta!
Astfel de cursuri sunt necesare pentru orice cadru didactic de oriunde ar fi el, sunt reale surse de
autocunoastere si dezvoltare personala si profesionala, reale rampe de lansare in diferite actiuni. Sper din
suflet sa se prelungeasca perioada de acordare a burselor pentru a aplica mult mai multi interesati de
formare .
Programul sectorial Comenius este o poartă larg deschisă spre colaborare,spre formare şi perfecționare care
este pusă la dispoziția noastră,a tuturor cadrelor didactice din România,care răspunde tuturor cerințelor oricât de exigente-de informare şi formare profesională .
Doresc ca toate cadrele didactice sa poata avea sansa sa participe la multe din activitatile din cadrul acestor
programe.
Multumiri sincere pentru ANPCDEFP!
am participat direct intr-un proiect Comenius si in doua proiecte Leonardo ca formator pe limba engleza si
apreciez seriozitatea si rigoarea programelor dumneavoastra
ar trebui sa existe o mai buna comunicare intre centrul universitar si student, nu numai inainte de plecarea
studentului, ci si in timpul sederii acestuia in tara aleasa.
Multumiri pentru oportunitatile oferite si profesionalismul echipei !
va multumesc pemtru toate activitatile propuse
Keep on going!
Multumim pentru TOT! SUCCES in tot ceea ce intreprindeti!
Succes in continuare
Mobilitatea individuală la care am participat a fost o oportunitate la care nu mai speram, mai ales că mai am
doar 4 ani până la pensie. Am participat la o activitate interesantă, dar mi-am îndeplinit şi un vis din copilărie,
acela de a vedea Parisul. Vă mulțumesc pentru această oportunitate!
Vă mulțumesc pentru susținere şi vă doresc succes în activitatea dumneavoastră !
Multumesc AN pentru tot sprijinul acordat la nevoie. Apreciez ca excelenta prestatia membrilor Agentiei.
Aceste programe sunt o adevarata oportunitate pentru tineri de a invata din cultura altor state si in cele mai
multe cazuri unica lor posibilitate fiind de altfel de un real succes.Succes pe mai departe !!
Sunt pentru mine, aceste activitati o formare profesionala deosebita, am legat colaborari internationale, am
inteles ce este deschiderea spre formare de competente cheie la copii, chiar de la cea mai frageda varsta
Multumesc ANPCDEFP pentru oportunitatea participarii mele la programele de formare continua – Mobilitati
individuale si pentru implicarea scolii din care fac parte intr-un proiect multilateral Comenius.
Prin parcurgerea modulelor cursului la care am participat am reusit:
- sa-mi îmbunătățesc competențele de utilizare a limbii străine;
- sa folosesc o gamă mai largă de metode, tehnici si materiale de predare;
- să folosesc mai mult TIC în cadrul orelor de curs si ca urmare a rezultatelor obtinute am fost selectata de CCD
Arges sa fiu formator al unui curs cu tema “Utilizarea softurilor educationale in predare-invatare”;
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- sa-mi actualizez cunoştințele referitoare la alte țări/culturi/sisteme educaționale
- sa constientizez mai bine noi modalități de finanțare (europeană) pentru proiecte şcolare si proiecte de
educatie a adultilor si pentru organizații ;
- să cresc interesul elevilor si al colegilor pentru tematicile europene – astfel colegii mei au fost incurajati să
participe la programe educaționale europene, iar elevii si-au dorit sa fie membri activi ai echipei de proiect
Comenius. VA MULTUMESC!
Daca nu as fi beneficiat de grantul acordat pentru bursa primita nu as fi avut posibilitatea de a participa la un
stagiu de pregatire in alta tara.Va multumesc.
Consider ca activitatile din cadrul acestor programe sunt extrem de importante ,interesante pentru
beneficiari,deschid orizonturi ,candva intangibile,formative si necesare pentru dimensiunea europeana a
existentei noastre.
Speram sa mai existe fonduri pentru alte fiantari, fara ca criza sa patrunda si in aceste mobilitati individuale
sau schimburi de proiecte.
Ma bucur ca am avut sansa de a participa la un astfel de program si multumesc pentru sprijinul acordat.
Informatiile cu privire la termenele depunerilor dosarelor pe diferite tipuri de proiecte nu sunt clare si nu se
popularizeaza in scoli!!!!
Participarea la astfel de programe este o experienta extraordinara deschizand drumul cunoasterii altor
sisteme de invatamant si creand prietenii sincere. ..Multumesc tuturor reprezentantilor ANPCDEFP care mi-au
fost alaturi pe parcursul derularii programului.
mulțumim echipei ANPCDEFP
Keep up the good work!:)
Sunt de apreciat flexibilitatea si promtitudinea de care dati dovada.
A fost o experienta placuta si nu am intampinat dificultati pe parcursul mobilitatii.
Felicitari pentru modul de functionare si organizare al ANCDFP! Multa putere de munca in continuare
Si eu va multumesc.
Mult succes in tot ceea ce faceti.
Sa ramaneti la fel de prompti si de amabili!
Multumiri pentru indrumari si sa speram ca ne vom bucura inca multi ani de aceste oportunitati de formare
continua pe toata durata vietii...
Mult succes in continuare!
Multumim pentru sprijinul acordat in derularea programului!
Va felicit pentru profesionalismul cu care asigurati sprijin beneficiarilor de proiecte gestionate de
dumneavoastra si nu numai. Va doresc toate cele bune!
Va felicit pentru tot ceea ce faceti, pentru promptitudine si amabilitate. Va doresc sanatate si spor in tot ceea
ce faceti.
Sper sa mai avem astfel de colaborari.
Va multumesc pentru ca ne ajutati sa contribuim la invatarea celor din jur, invatand si noi deopotriva
Doresc ca acest program sa continue pentru ca este o sansa unica pentru profesori de a se specializa cu
adevarat.
Succes si mai departe!
Sunteti pentru noi modele de profesionalism, responsabilitate si colegialitate. Va multumim!
Dorim ca aceste programe sa continue si in urmatorii ani, aduc un real beneficiu pentru elevi, profesori, scoala
si comunitate.
Spor in toate personalului de la Agentie!
Va multumim pentru sprijinul acordat atunci cand am avut nevoie.
SUCCES!
Vă mulțumesc pentru oportunitățile de formare şi sprijinul financiar pe care îl oferiți cadrelor didactice care îşi
doresc cu adevărat să se dezvolte din perspectiva profesională.
Felitări pentru activitatea desfăşurată !
Felicitari !
Multumesc pentru sprijinul si suportul acordat. Sper sa mai pot beneficia de de o alta bursa in viitor.
Multumesc pentru oportunitatile de formare prin schimb de experienta, oferite!
Participarea la program m-a dezvoltat prifesional cum nici nu m-as fi putut gandi, felicitari, a fost o experienta
unica
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Am vazut ce inseamna cu adevarat un asemenea priect, utilitatea lui, multitudinea relatiilor ce le poate
dezvolta, cultivarea traditiilor, obiceiurilor, limbii engleze, invatarea culturilor altor tari, etc.
Va multumim pentru oportunitatile si colaborarea oferite.
chiar daca fondurile FSE au fost epuizate, aveti toata consideratia, deoarece stiu ca ati continuat sa sprijiniti
dezvoltarea invatarii pe tot parcursul vietii...mult succes
Va multumesc pentru sansa oferita si efortul depus in derularea programelor.
Multumiri tuturor responsabililor de programe pentru efortul pe care il fac an de an pentru ca beneficiarii sa
fie tot mai multi si mai interesati de a da mai departe si a contribui la o integrare reala a Romaniei in marea
familie europeana.
Toate programele la care am participat au contribuit la dezvoltarea mea personala.
Voi continua sa ma informez folosind toate sursele si voi continua sa depun candidaturi si pe viitor.
Angela Nicoara, Teleorman
imi doresc sa invat cat mai multe si sa colaborez cu dumneavoastra !
Activitatea Dv. conteaza mult pentru noi.
Consider ca aceste programe sunt niste oportunitati atat pentru elevii cat si pentru cadre didactice,cred ca cu
ajutorul acestor programe am cunoscut si alte tarii care fac parte din Uniunea Europeana am vazut diferite
sisteme de invatamant tot asa cu parti pozitive si negative ca si al nostru.
Succes!
Va multumesc pentru rabdarea cu care m-ati sprijinit in inlaturarea stangaciilor de incepator.
Este un lucru extraordinar ca va preocupati de Tineri si Cadre Didactice! Felicitari!
Succes in continuare!
Felicit conducerea și întreg personalul pentru deschiderea, amabilitatea și profesionalismul de care a dat și dă
dovadă.
Multumiri pentru aceste oportunitati de invatare!
Va urez mult succes in continuare si toate cele bune!
Multumesc din suflet intregii echipe ANPCDEFP!
mereu m-au ajutat, fie ca raspund imediat la emailuri, fie ne raspund foarte eficient la telefon...o echipa
minunata! mult spor in toate! DOAMNE-AJUTA!
Felicitari ANPCDEFP pentru profesionalism, corectitudine, deschidere, consiliere, pt toate activitatile
desfasurate!
Va multumesc mult pentru facilitarea accesului la Programele europene destinate dezvoltarii profesionale si a
invatamantului romanesc.
Felicitari
Au ajutat mult fondurile POSDRU.
Asteptam noi programe si proiecte europene.
Mii de mulțumiri pentru ceea ce faceți pentru noi!
Programele LLP sunt deosebit de atractive si reprezinta o oportunitate pentru elevi si cadre didactice.
Apreciez corectitudinea si foarte buna organizare de care au dat dovada membrii Agentiei!
Mi-ar placea ca fondurile aferente programelor derulate de dvs. sa fie suplimentate astfel incat sa aiba acces
la ele cat mai multe persoane din tara noastra.
Felicitari pentru seriozitatea de care dati mereu dovada si multumesc pentru sansa oferita de a cunoaste
sisteme de invatamant din spatiul european...
Sper intr-o buna colaborare si pe mai departe. va multumesc!
Apreciez profesionalismul, transparența, rădbarea și sprijinul acordat de personalul agenției. Deasemeni
apreciez calitatea deosebită a serviciilor furnizate, corectitudinea selecției candidaturilor și respectarea
termenelor.
Nu în ultimul rând subliniez implicarea activă, profesionalismul și buna colaborarea cu inspectorul de proiecte
și programe al ISJ Botoșani- d-na Rodica Mighiu.
va multumesc pentru munca depusa!
Va multumesc pentru efortul depus pentru aceste programe, am fost foarte multumita de taote serviciile si
sper sa mai partocip si la alte programe care sunt atat de necesare oricui si mai ales unui profesor de limba
straina.
Cred cu tarie ca la ora actuala doar echipa ANPCDEFP are capacitate de a administra fondurile UE in Romania.
Si noi va multumim!
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M-am bucurat atat eu cat si elevii mei de oportunitatile acestor cursuri de formare. Am convins si pe colegii
mei sa participe la astfel de actiuni.
Va multumesc !
Va multumim ca ne ajutati si ne indrumati!
Consider cursurile de formare individuala, vizita de studiu si seminarul de contact la care am avut sansa sa
particip ca fiind repere luminoase in viata mea profesionala din ultimii ani. Multumesc.
Felicitari si mult succes in continuare!
Felicitari pentru activitatea laborioasa si competenta!
va multumim pentru sprijinul pe care ni-l acordati si pentru cum gestionati aceste programe.
Am beneficiat de o mobilitate individuala, o vizita pregatitoare, am castigat un proiect multilateral Comenius
pt. gradinita in care lucrez si acum pregatesc prima mobilitate externa... deci? Va multumesc pentru tot!!!!!!
Programele si proiectele oferite prin agentie sunt intr-adevar oportunitati unice pentru un cadru didactic.
Multumim. Succes !
MULTUMESC pentru sprijinul real acordat de catre membrii agentiei. Sunt cu adevarat profesionisti!
Ati format o echipa de adevarati profesionisti. Va multumim pentru evaluarea obiectiva a candidaturilor
noastre. Mult succes in continuare!
Felicitari pentru intreaga activitate desfasurata la cel mai inalt grad de profesionalism!
Va multumesc pentru oportunitatile acordate si intentionez sa depun candidaturi si in viitor.
Sa ne sprijiniti in continuare pentru a beneficia de formare, schimburi de elevi si cadre didactice in spatiul
european, stabilirea de parteneriate cu alte institutii publice si private.Va multumim!
Va multumesc pentru oportunitatile oferite prin programul LLP.
MULTUMESC FOARTE MULT PENTRU TOT!
Multumes pentru promptitudinea cu care mi-au raspuns la intrebari si nelamuriri angajatilor ANPCDEFP.
va multumesc pentru oportunitatile oferite
Sunteti o echipa minunata si utila pentru noi!
Mult succes pe mai departe!
Felicitari pentru modul in care reusiti sa gestionati aceste programe, evitand ultrabirocratizarea si pastrand o
relatie deschisa cu beneficiarii.
MULTUMIM PENTRU SERVICIILE SI OPORTUNITATILE OFERITE..
Felicitari ANCPDEFP pt intreaga activitate!
Felicitari pentru initiativele Agentiei
keep up the good job!
Multumiri pentru profesionalism, intelegere, amabilitate, toate concretizate intr-o excelenta colaborare din
2000 pana in prezent.
Respect si transparenta!
Felicitari pentru echipa pe care o aveti!
Va multumesc pentru activitatea pe care o desfasurati, pentru oportunitatile de care pot beneficia cadrele
didactice, studentii etc.
MULTUMESC PENTRU COLABORARE
Sa fie continuate programele !
Mi-as dori ca toate programele din Romania, inclusiv cele structurale, sa se desfasoare ca si cele de la LLP.
Este realmente o placere. Iar oportunitatile de dezvoltare personala si organizationala sunt extrem de
bineveninte si utile! Multumiri echipei de profesionisti! Keep it simple and efficient! Respect si prietenie din
partea noastra!
Va multumesc pentru operativitate si deschidere.
Sper ca acest program să dureze și mai departe dincolo de 2020.
Am colaborat excelent cu personalul ANPCDEP in toate etapele proiectului, personal care a demonstrat
profesionalism, capacitatea de a aborda diferentiat fiecare proiect, functie de specificul acestuia. Am primit cu
celeritate raspuns la orice intrebare referitoare la proiect si adresez multumiri echipei pentru sprijinul acordat
in implementarea proiectului si pentru respectul de care m-am bucurat din partea expertilor cu care am
colaborat.
Este o actiune menita sa incurajeze cadrele didactice sa se ridice la standardele europene, sa le motiveze.
Avansul real de 80 %, acordarea unor granturi care sa acopere cheltuielile mobilitatii intr-o masura cat mai
buna sunt de foarte mare ajutor. Este descurajator cand trebuie sa pui initial foarte multi bani de la tine. Mai
doresc sa spun ca, pentru mine, contactul cu Agentia Nationala si mai ales cu responsabilii de la Comenius -
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mobilitati individuale a fost o revelatie. Adica, din acest contact, am invatat foarte mult despre cum trebuie
abordate raporturile contractuale. Cu orice alta institutie am incercat o comunicare asemanatoare (in
Romania)... contrastul a fost foarte accentuat, in favoarea ANPCDEFP. Am invatat sa am incredere intr-o
selectie si in existenta si functionalitatea unor criterii. In cadrul raporturilor cu aceasta institutie, pe parcursul
comunicarii, pregatirii proiectelor, raportarilor, am "respirat" un "aer occidental" care mi-a produs anumite
modificari de mentalitate. Am "invatat" ce asteptari sa am de la un serviciu public. Sper sa nu fiu dezamagita
niciodata - in acest sens - de catre aceasta institutie.
Am fost multumita de informatiile primite de la Agentie si de la Inspectorul responsabil. Traiesc cu speranta ca
voi mai avea sansa sa mai beneficiez eu si scoala din care fac parte de programele prezentate de Agentie
Toate activitatile la care am participat au meritat din plin efortul depus . Multumim echipei ANPCDEFP
Romania , sunteti deosebiti !!!
aceste proiecte deschid noi orizonturi pentru tineri
doresc in continure sa ma informez.
Felicitari pentru echipa Comenius pentru amabilitate, flexibilitate si indrumare.
ANPCDEFP are un rol important in ghidarea programelor LLP si Tineret in actiune astfel incat formarea sa fie
simtita si benefica la nivelul indivizilor , institutiilor si in final al societatii .
Fara determinarea celor de aici pentru a face ca schimbarea societatii sa se produca in acest mod nimic nu ar
fi posibil .
Doresc sa nominalizez pe aceasta cale persoanele cu care am venit in contact direct deoarece au reusit sa imi
schimbe inca de la intalnirile din tara modul de a gandi .
Multumiri doamnelor si domnisoarelor Ioana Mera , Anca Baltatu,Olivia Jidveian, Florentina Anghel ,Andreea
Samoila ,Andra Ivan-Dobre,Daniela Iancu,Nadejda Lisac.
Multumesc :)
Va multumesc pentru o colaborare reusita.
Va multumesc pentru oportunitatile oferite.
Multumim si mult succes in continuare si dumneavoastra si beneficiarilor !
Eu va multumesc pentru suportul tehnic, pentru calm, pentru toate e-mail-urile la care mi s-a raspuns !
FELICITARI !
Sunt multumit nu am ce sa va mai comunic
Un model organizational exceptional!
Profesionalismul dvs. a fost un reper pentru domeniul meu de activitate. Multumesc!
Multumesc ca existati :)
Tot asa si la mai mare!
Multumesc pentru tot ajutorul pe care mi l-ati oferit! Felicitari pentru munca depusa.
Va doresc succes !!!
Va multumim pentru intreg sprijinul!
Sunt ocazii excelente pentru cunaostere si mobilizare!
Felicitari tuturor celor care fac posibile astfel de experiente
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