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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 5 octombrie – 4
noiembrie 2012.
Scopul acestui sondaj a fost să măsoare gradul de satisfacţie a 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 educaţionale europene din toate judeţele
ţării), lista proiectelor Comenius şi Leonardo da Vinci, lista 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 la programul Erasmus).
Au fost primite 1.326 de răspunsuri la chestionarul online, aceasta însemnând o creştere de
11,4% faţă de anul 2011.
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 1,326 persoane care au răspuns la chestionar, cele mai multe provin din Botoşani
(9,5%), Bucureşti (8,1%) şi Iaşi (7,3%).
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Figura 2
Majoritatea respondenţilor sunt cadre didactice (de la grădiniţă la învăţământ universitar)
(53,9%), studenţi (11,7%), elevi (8,8%) (vezi Figura 2).
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Figura 3
Cele mai multe răspunsuri au venit din partea beneficiarilor Comenius (40,7%), Grundtvig
(15,6%), Tineret în acţiune )10,5%= şi Leonardo da Vinci (10,3%) – 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 (48,4%) – vezi Figura 4.
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Figura 4
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” (65,8%), „Alţi participanţi la proiecte” (35,2%),
„Seminare/cursuri de formare organizate de ANPCDEFP” (33,5%) – 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 (96,7%), Inspectoratul şcolar judeţean (68,2%), publicaţii ale Agenţiei
(63,8%) şi seminare/cursuri organizate de ANPCDEFP (51,5%)
Pentru programul Erasmus, principalele surse de informare sunt: Biroul de programe
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•
•
•
•
•

comunitare al universităţii (56%), contactul direct cu reprezentanţii ANPCDEFP
(46,7%), paginile web ale Agenţiei (40%), pagini web şi liste de discuţii (28%).
Pentru programul Grundtvig, principalele surse de informare sunt: Paginile web ale
Agenţiei (95,3%), seminarele organizate de ANPCDEFP (76,2%), contactul cu
reprezentanţii ANPCDEFP (75,6%) şi alţi participanţi la proiecte (67,3%).
Pentru programul Leonardo da Vinci, principalele surse de informare sunt:
seminarele organizate de Agenţie (53%), inspectoratul şcolar (45,4%), conducerea
instituţiei (41,5%) şi paginile web ale Agenţiei (25,7%).
Pentru vizitele de studiu, principalele surse de informare sunt: Paginile web ale
Agenţiei (82,1%), contactul cu reprezentanţii Agenţiei (57,1%), seminarele organizate
de ANPCDEFP (57,1%) şi inspectoratul şcolar (53,6%).
Pentru vizitele pregătitoare, principalele surse de informare sunt: Paginile web ale
Agenţiei (80%), publicaţiile Agenţiei (60%), Inspectoratul şcolar judeţean (60%),
contactul cu reprezentanţii ANPCDEFP (20%).
Pentru Tineret în acţiune, principalele surse de informare sunt: Paginile web ale
Agenţiei (88,9%), seminarele organizate de ANPCDEFP (80,6%), publicaţiile Agenţiei
(73,6%) şi contactul direct cu reprezentanţii Agenţiei (72,9%).
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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 = 99,8% (faţă de 99,4% în 2011)
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4.2 În ce măsură participarea la proiect a corespuns nevoilor instituţiei (vezi Figura 8)
• Grad general de satisfacţie = 98,7% (faţă de 98% în 2011)
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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: 91,4% (faţă de 86% în 2011)
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Figura 9
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insuficient

Pentru cei implicaţi într-un proiect:
•

Grad general de satisfacţie: 96,7% (faţă de 92,8% în 2011)
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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: 77,8%
•
Amabilitate – grad general de satisfacţie: 81,8%
•
Explicaţii clare, precise şi corecte – grad general de satisfacţie: 66,7%
•
Promptitudine în răspuns – grad general de satisfacţie: 74,7%
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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: 97,9% (faţă de 97% în 2011)
•
Amabilitate – grad general de satisfacţie: 98% (faţă de 96,3% în 2011)
•
Explicaţii clare, precise şi corecte – grad general de satisfacţie: 96,4% (faţă de 93,8% în
2011)
•
Promptitudine în răspuns – grad general de satisfacţie: 96,1% (faţă de 92,7% în 2011)
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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: 97,4% (faţă de 96,5% în 2011)
•
Amabilitate – grad general de satisfacţie: 97,8% (faţă de 95,7% în 2011)
•
Explicaţii clare, precise şi corecte – grad general de satisfacţie: 96,8% (faţă de 93,8% în
2011)
•
Promptitudine în răspuns – grad general de satisfacţie: 97% (faţă de 93,2% în 2011)
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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: 97,4% (faţă de 95,3% în 2011)
•
Amabilitate – grad general de satisfacţie: 98,1% (faţă de 94% în 2011)
•
Explicaţii clare, precise şi corecte – grad general de satisfacţie: 97,4% (faţă de 92,7% în
2011)
•
Promptitudine în răspuns – grad general de satisfacţie: 97,6% (faţă de 91,5% în 2011)
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6. Cum apreciaţi publicaţiile şi materialele informative (şi cele electronice şi cele pe hârtie)
realizate de Agenţie? (vezi Figura 17)
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Figura 17
•
•
•

Conţinut util şi complet - grad general de satisfacţie: 95,5% (faţă de 96,5% în
2011)
Limbaj uşor de înţeles - grad general de satisfacţie: 95,1% (faţă de 97% în 2011)
Aspect atrăgător – grad general de satisfacţie: 93% (faţă de 94,9% în 2011)
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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 Comenius (75,5%), urmat de Leonardo da Vinci (74,2%) şi
Erasmus (73,7%)
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8. Aţi utilizat vreuna din publicaţiile Eurydice? – Figura 19
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Doar 4,6%dintre respondenţi au utilizat publicaţiile Eurydice – faţă de 3,9% în 2011. Întrebaţi care
au fost publicaţiile Eurydice consultate, iată răspunsurile:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Key Data on Education in Europe 2012
Citizenship education in Europe
guvernarea in invatamantul superior in Europa
referitoare la educatia pentru copii/persoane cu CES
Structures des systèmes éducatifs européens 2011/2012: diagrammes
Sinteze nationale privind sistemele educationale în Europa
Eurypedia - The European Encyclopedia on National Education Systems
Studiul privind predarea limbilor straine
Măsuri educaţionale specifice pentru promovarea tuturor formelor de excelenţă în şcolile in Europa
1. "National system overviews on education systems in Europe and ongoing reforms"
2. "Organisation of the education system in the Czech Republic"
Citizenship Education in Europe
Glosarul European al Educatiei
Higher Education in Europe 2009: Developments of the Bologna Process
National system overview on education systems in Europe
Eurypedia
Publicatia care expune in detaliu sistemul de invatamant din Germania.
Sinteze Nationale privind sistemele educationale in Europa
Eurypedia
Sistemele de invatamant din mai multe tari europene-Belgia si Danemarca
Key Data Teaching Languages at School in Europe 2012
Eurypedia
Rapoarte despre procesul Bologna, despre competenţa digitală, despre competenţa de lectură, despre
competenţe antreprenoriale etc.
Sistemele de educatie din tarile UE
Eurypedia
Am intrat in curand in posesia studiilor referitoare la invatamantul european in domeniul Stiintelor si al
lecturii.
key data series: languages, higher education, education in Europe
Rapoarte: Predarea citirii in Europa; Testarea Nationala a elevilor in Europa; Educatia pentru cetatenie in
Europa
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•
•
•
•
•
•

Eurybase
Structure of European Educational Systems
Key Data on Teaching Languages at School in Europe 2012
Key Data on Education in Europe
Sistemul de invatamant romanesc si al altor tari din Europa
Predarea limbilor straine in statele UE
Despre sistemul educational din statele UE
Sistemul de învăţământ din Europa

9. Aţi folosit vreunul din instrumentele Europass? Dacă da, care – Figura 20
7,90%
24,70%

21,70%

91,20%

CV-ul Europass

Pasaportul lingvistic

Documentul de mobilitate Europass

Nici unul

91,2% din respondenţi au folosit CV-ul Europass (instrumentul cel mai popular, după cum era şi de
aşteptat), 24,7%, documentul de mobilitate Europass, 21,7%, paşaportul lingvistic. 7,9% 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
ANPCDEFP vă mulţumeşte pentru recomandările făcute şi vă asigură că vom încerca să ţinem cont
de ele în anul 2013, aşa cum facem în fiecare an. Domeniile pe care consideraţi că ar putea fi
îmbunătăţite se referă cu precădere la promovarea şi comunicarea mai efective către mediul rural,
sprijin mai vizibil acordat noilor candidaţi sau noilor beneficiari (în toate etapele, de la depunerea
candidaturii la implementare şi raportare), feedback mai consistent în comentariile evaluatorilor.
În acelaşi timp, vă reamintim că din păcate, resursele umane ale Agenţiei sunt limitate ca
număr, de aceea vom continua să vă furnizăm prin intermediul site-urilor noastre informaţiile
esenţiale despre programe (de exemplu, Apeluri la propuneri, termene limită, Ghiduri ale
programelor, instrucţiuni etc), dar consultanţa şi informarea dedicate unor anumite grupuri de
ţintă vor continua să fie, în mare măsură, realizate prin intermediul reţelelor din teritoriu
(Inspectorii responsabili cu programele educaţionale europene, Birourile de programe
comunitare din universităţi, formatorii TiA).
De asemenea, în vederea accesului la informaţii actualizate referitoare la termene limită în cadrul
programelor LLP şi TiA, precum şi la o varietate largă de proiecte prezentate ca exemple de bună
practică sau la descrierea unor evenimente importante organizate de Agenţie, vă invităm să vă
abonaţi la buletinul electronic al Agenţiei, la adresa http://www.anpcdefp.ro/avertimail.php.
Privind nemulţumirile, dorim să precizăm că Agenţia NU poate îmbunătăţi acele aspecte legate de
reglementarea cadrului de implementare a programelor, fixat d eComisia Europeană pentru toată
perioada 2007-2013, ca de exemplu: nivelul bugetului alocat României (întotdeauna insuficient în
raport cu numărul foarte mare de candidaturi); cerinţa de susţinere a rapoartelor financiare cu
documente justificative suficiente şi credibile (care aparent, ia forma unei birocraţii excesive);
stricteţea aplicării regulilor administrative şi financiare; restricţii de participare repetată în
programe (sau pentru persoane care NU fac parte din grupul ţintă vizat). În plus, există şi unele
nemulţumiri care sunt exprimate faţă de alte entităţi (de exemplu, în cazul programului Erasmus),
caz în care vom ţine cont de ele în seminarele corespunzătoare.
În ce priveşte nemulţumirile punctuale, care nu se pot generaliza dacă luăm în considerare
cantitatea foarte mare de comentarii pozitive, pe viitor ne-ar fi de mare ajutor semnalarea
imediată a unui caz care v-a prilejuit nemulţumire, pe adresa agentie@ancpdefp.ro, deoarece
numai astfel ne putem înbunătăţi activitatea în deplină cunoştinţă de cauză.
Vă asigurăm că atât nemulţumirile, cât şi aprecierile voastre sunt o permanentă sursă de progres
pentru ANPCDEFP!
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Anexa 1
Recomandări
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.

mai multa deschidere spre toate categoriile de beneficiari
ar trebui mai multa transparenta decizională si sa fie implicaţi mai mulţi factori. Nu toata lumea are acces la aceste
servicii
Am dori ca deplasarile la Bucuresti sa ofere posibilitatea corespunzatoare pentru a acoperi financiar cazare cu o
noapte inainte si de asemenea mesele aferente pentru ca este destul de greu sa fii un participant care vine la sedinta
direct de pe drum.
-transparenta
-egalitate de șanse la aprobarea proiectelor
Ar fi de dorit ca personalul Agentiei sa manifeste mai multa rabdare si a acorde timp mai mult indrumarii colegilor
nostri mai tineri, care au mai putina experienta in proiecte europene
Intalniri mai dese cu beneficiarii.
Procedura de selectie a proiectelor multilaterale nu-mi este pe deplin clara. Am inteles ca e de fapt o negociere intre
agentiile nationale.
Ghidul mai detaliat sau mai multe exemple de buna practica.
partea de finantare sa fie in concordanta cu zona unde se realizeaza formarea.Exemplu formare in Malta versus
Germania, ca sume de deplasare nu pot fi egale.
Cei noi acceptati ar trebui sa primeasca un calendar de urmat: data limita contract, confirmarea primirii contractului
(eu am stat in tensiune, sperand ca Posta romana sa isi faca datoria), instructiuni de urmat in colaborarea cu insitutia
organizatoare, sfaturi practice adunate de la fostii participanti legate in principal de organizarea transportului.
Formularul Grundtvig de candidatura sa fie si in varianta franceza, nu numai in engleza.
sa fie intotdeauna o persona care poata sa raspunda la intrbari si cand cei care sunt responsabili sunt in concediu. In
luna august sunt multe proiecte in desfasurare dar in fiecare an sun si concediile
Ghidul financiar cat mai explicit posibil in asa fel incat la finalul derularii proiectului sa nu fiu nevoit sa iau declaratii
pentru bagajele de cala pe motiv ca "Uniunea Europeanu nu sprijina companiile lowcost ..."
Sa se deconteze toate cheltuielile formarii.
este nevoie de o mai multa uniformitate in ceea ce priveste abordarea problemelor financiare.
Se impune stabilirea clara a tuturor cerintelor financiare de la inceput.
In momentul in care se trimit actele justificatoare in original si raportul ar trebui sa ni se confirme primirea lor de catre
Agentie. In felul acesta evitam stresul si incertitudinea.
Ar fi foarte bine daca ar exista posibilitatea ca inainte de a aplica, o persoana competenta din Agentie sa ne ajute cu
un sfat, ca sa obtinem acele cateva puncte fara de care nu suntem admisi, chiar daca nu am beneficiat pana in
prezent de vreun program.
mai mare sustinere a potentialilor participanti din mediul rural
La aplicatia ofline mai trebuie sa lucrati, pentru ca atunci cand scriem foarte mult cantitativ in casutele respective, se
incetineste, astfel ingreunand procesul de scriere de proiect, si atragerea acestor fonduri. Va multumesc!
pentru Apelul 2013 sunt necesare mai multe inforamtii cu privire la prioritatile 2013 - 2014
In cadrul programului Tineret in Actiune, ar trebui a fie eligibile si cheltuielile pentru achizitionarea de echipamente,
macar strictul necesar, atat timp cat se poate dovedi utilitatea lor pentru desfasurarea in bune conditii a activitatilor
proiectului si ca ele vor fi folosite in continuare de catre grupul tinta, in scopul asigurarii continuitatii proiectului.
Ar trebui sa invatam cum se realizeaza un proiect si toti profesorii ar trebui, pe rand, sa fie implicati.
Cred ca ar fi mai util un ghid cu explicatiile pe care le primim, mai ales ca toata lumea are temeri/probleme de partea
financiara. Sunt sigura ca mereu vin cam aceleasi intrebari de la persoane diferite. Un ghid sau un document care sa
contina raspunsurile la cele mai frecvente probleme ne-ar usura si noua si agentiei munca.
Nu avem plangeri. Doar o sugestie: am aprecia foarte mult daca pot fi realizate intalniri consultative (pot fi online) cu
beneficiarii atunci cand Agentia impune o regula financiara care tine de implementarea proiectului. Am avut unele
neconcordante in decontarea finantarii. Multumim.
Ar fi de dorit sa fie mai clar ce se intampla daca legislatia romaneasca nu coincide cu regulile prevazute in
documentele asumate in momentul primirii finantarii (contract, formular de candidatura etc
Finantarea ar trebui sa acopere intregul cost al deplasarii, fara a fi nevoie de cofinantarea participantului; consider ca
ar trebui sustinute financiar si prezentarile ulterioare la intoarcerea din vizite, la nivelul intregii tari, acestea fiind o
buna lansare pentru viitori participanti si bineinteles exemple de bune practici la nivel de conducere a unitatilor de
invatamant si la nivel de Consilii locale si Judetene.
Ar trebui criterii mai clare privind evaluarea proiectelor!
Cresterea sumelor alocate pentru mobilitati
Formalitati mai simple pentru a accesa un program
Aprobarea unui nr. mai mare de vizite de studiu si vizite pregatitoare
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31. Seminarii de informare sa se organizeze si in alte orase din tara nu numai in Bucuresti.
32. Cred ca ar fi foarte util ca si managerii de institutii scolare sa beneficieze de stagii de pregatire organizate de catre
Agentie in urma carora sa constientizeze ca nu poti consolida dimensiunea europeana in educatie fara a implica
scoala activ in astfel de proiecte.
33. Dat fiind faptul ca am fost coordonator de proiect intr-un proiect Grundtvig pentru Voluntarii Seniori, asi dori sa profit
de aceasta ocazie, si sa va propun 2 modificari:
- perioada stagiului de voluntariat sa fie cel putin 2 saptamani, deoarece in urma feed-backului primit de catre
voluntarii seniori participanti la acest program, cele trei saptamani au parut a fi prea lungi.
- daca s-ar putea introduce in acest program o singura mobilitate pentru staff , in cadrul careia cele 2 persoane
responsabile pentru derulafrea programului ar putea intalni, cu scopul de a elabora un program de lucru comun, de a
schimba idei privind documentele comune (afis, pliant, contract de voluntariat, formular de inscriere, etc.).
34. cred ca daca rezultatele selectiei ar fi facute public intr-un interval de 30 de zile ar fi superb.
35. Este nevoie de o promovare mai intensă în rândul tinerilor. Oportunitățile sunt descoperite foarte greu.
36. Consider ca trebuie sa existe mai multe cursuri de formare pentru EVS si ca ar trebui sa se faca orice demers pentru a
continua aceasta posibilitate de calatorie si schimb de experienta si dupa 2013, in urmatoarea generatie de fonduri
structurale.
37. Imbunatatirea site-ului cu rubrici mult mai clare. Update-ul evenimentelor in timp real, atat cu rezultatele selectiei la
traing-uri si alte evenimente cat si cu publicarea evenimentelor in timo optim.
38. Programul Tineret in Actiune este unul foarte benefic pentru tineri. Resimtim lipsa fondurilor si diminuarea majora din
partea UE in fiecare an cu privire la bugetul alocat pentru schimburi de tineret. Totodata comunitatile locale din
Romania se implica prea putin in srijinirea actiuniilor de tineret si credem ca Agentia cu Beneficiarii sa faca impreuna
lobby pentru sprijinirea proiectelor de tineret o zi buna.
39. Sa folositi si alte Agentii si colaboratori care sa va faca mult mai vizibili atat programele cat si rezultatele lor. Felicirati
si s-auzim de bine!
40. Ar fi bine, ca site-ul agentiei sa fie actualizat mai des si sa cuprinda mai multe exemple de bune practici, eventual linkuri catre acestea.
41. Sa se acorde un numar mai mare de granturi pentru anii urmatori pentru mobilitati individuale Comenius.
42. sa se suplimenteze fondurile incat mai multe proiecte sa fie aprobate in Romania, mai ales cand acelasi proiect e
aprobat in mai multe tari partenere si mai putin la noi, din lipsa de fonduri.
43. informatii mai clare, invatabile chiar si ptr cei care aplica pentru prima data
44. Oferirea de ajutor in gasirea partenerilor pt Proiectele Comenius realizate de unitatile de invatamant din Romania.
Mai multe proiecte realizate de unitatile romanesti sa fie validate, tind sa cred ca noi suntem, in mare parte, parteneri
la proiecte initiate de straini.Diversitatea proiectelor validate.
45. Sper ca programul LLP va beneficia de o crestere a fondurilor pentru perioada 2014-2020 pentru a putea finanta mai
multe proiecte.
46. Pentru a implica cit mai multi adulti in programele de formare ar trebui sa creasca sumele alocate acestora
47. Consider foarte necesar ca în momentul începerii proiectului multilateral Comenius, școala beneficiară să aibă la
îndemână, alături de formularul de aplicaţie și formularul raportului final.
48. Mai multe fonduri, pentru a putea participa si alte persoane, cat si cei care au mai beneficiat deja de aceste mobilitati.
49. As dori ca feedback-ul primit in urma evaluarii proiectelor depuse in cadrul diferitelor programe și care au fost
respinse să fie mai obiectiv, astfel incat sa putem imbunatati candidatura.
50. mai buna promovare
51. Formari ale cadrelor didactice in care sa se prezinte step by step modul in care poti accesa, realiza un proiect si
oferirea unor modele concrete.
52. Sa se faca selectia separata pentru cei din mediul rural si cei din urban
Sa se sprijine mai mult proiectele celor de varsta a III-a
53. As dori sa fie posibila o evaluare lingvistica a participantilor la mobilitatile individuale. Uneori, unii dintre participantii
din Romania, nu vorbesc deloc limba engleza, fapt stanjenitor.
54. Nu stiu in ce masura este posibil, dar ar fi util daca s-ar organiza intalniri referitoare la programele LLP si TIA in judet.
De asemenea cred ca sesiuni de informare/instruire a contabililor scolilor care sunt imlicate in proiecte ar fi utila.
55. Am dori ca regulile financiare sa ramana cele europene fara a avea neplacerea de a ne simti discrimanati cu reguli
romanesti vesnic neclare.
56. Propun sa se acorde toti banii necesari derularii proiectului inca de la inceput, deoarece e foarte greu de cheltuit banii
pe care urmeaza sa ii primesti.
57. Ar fi bine daca s-ar incerca din nou o cofinantare prin POS-DRU a mobilitatilor individuale la programul Comenius,
pentru ca mai multi colegi sa aiba oportunitatea de a participa la schimburi de experiente didactice in afara tarii.
58. Implicarea tinerilor profesori in aceste proiecte!
59. Eu cred ca ar fi nevoie de mai multa publicitate deoarece sunt multi care nu au auzit de programele dvs.
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60. As dori sa mai continue programul de mobilitati individuale Comenius pentru cadre didactice, intrucat il consider
foarte util desi nu am reusit sa plec in strainatate profitand de aceasta oportunitate.
61. Este necesar un cadru european pentru dimensiunea socială a procesului Bologna;
62. consider utila o întalnire anuală a responsabilor cu activitati interantionale ( probleme de proiete,parteneriate,etc) din
scoli, colegii, etc
63. Parteneriatele scoala-societate civila sunt cele care ofera deschiderea cea mai buna su demna de incredere din partea
cetatenilor .Scolile trebuie sa fie stimulate pentru a-si deschide portile catre actorii societatii civile .
64. Reglementarea referitor la suplinirea orelor profesorului plecat intr-o mobilitate LLP
65. Sunt exemple de bună practică care se aduc în țară prin beneficiarii diferitelor acțiuni coordonate de ANPCDEFP. Aș
propune o colaborare între Agenție și unii furnizori de formare interni, astfel încât să putem avea acces la unele surse
de formare și fără să a merge în străinătate. Acțiunile de diseminare nu sunt suficiente pentru a transmite cunoștințe
elaborate și a forma abilități profesionale.
66. Poate ca ar fi de folos sa se realizeze un manual de buna practica pentru toate actiunile, asa cum exista odata pentru
actiunile Comenius.
67. mai multi bani...va rog sa va puneti in locul studentului...nu iti gasesti mereu un loc de munca foarte usor in tara in
care vei studia...si in plus de asta...nu se compara cat ai de studiat in romania..si cat se studiaza in afara..va
multumesc
68. As dori sa fiu mai informat despre urmatoare proiecte.
69. Mobilitatile individuale de calitate trebuie pastrate si trebuie sa avem posibilitatea de a merge la cursuri diferite ale
aceluiasi coordonator.Multumesc!
70. Mai aproape de cei carora le sunt destinate programele!
71. As dori continuarea Mobilitatilor individuale Comenius si Grundtvig si dupa anul 2013
72. As dori sa fie clarificat mai bine rolul contabililor in gestionarea fondurilor Comenius.
73. Cred ca ar trebui ca sa faceti demersuri pentru ca Romania sa primeasca mai multi bani pentru programe LLL sau
TiA.
74. Invederea aprobarii nui numar mai mare de proiecte multilaterale Cmenius, ar fi binevenita micsorarea grantului
maxim, de exemplu de la 24 000 Euro pentru 24 la mobilitati, la 20 000 de Euro, cum au si alte state europene,
suma mai mult decat suficienta pentru realizarea atat a celor minim 24 de mobilitati, cat si a activitatilor de proiect
propuse.
75. atunci cand respingeti un dosar as vrea mai multe informatii despre motivele respingerii candidaturii.
76. As dori sa fiu mai clare si aprofudate informati despre Grundtvig.
77. Speram ca fondurile sa fie mai mari pentru proicte si mobilitati individuale.
78. informare mai exacta si periodica in ceea ce priveste programele si oportunitatile oferite profesorilor, o colaborare mai
stransa si directa cu toate cadrele didactice interesate de perfectionare.
79. e nevoie de o mai buna informare privind aceste programe
80. Colaborare mai stransa intre agentie si inspectorii de proiecte europene,la care se adauga mai multe sesiuni si
posibilitati de diseminare si valorificare a burselor,eventual un targ.
81. Trebuie sa se acorde pentru subventie banii in mod automat atunci cind un proiect este validat

Nemulţumiri generale
1.
2.

Lipsa de comunicare
In special cu referire la programele de invatare pe tot parcursul vietii (tina de varsta fiecaruia dintre noi), as avea
urmatorul comentariu: nu sunt suficiente, nu sunt suficient promovate cele existente, iar dupa aparitia legii nr.1/2011
si trecerea CNFPA de la MMFPS la Ministerul Educatiei, programele de formare pentru adulti au fost inghetate
(cursuri postuniversitare specializate, cursuri de formare specializate etc.)
3. -egalitate de șanse
-aprecierea calitativa a aplicatiilor
4. Ar trebui ca responsabilii de catiuni sa raspunda mai rapid solicitarilor beneficiarilor.
5. Interventii clare si precise in cazul partenerilor prin intermediul agentiilor din tarile partenere.
6. De cele mai multe ori nu sunt anuntate zilele in care responsabilii nu sunt la birou. Cred ca acest lucru s-ar putea
rezolva usor fie printr-un mail trimis grupului, fie printr-un auto-reply. In ambele cazuri cred ca ar fi util sa se specifice
o alta persoana de contact in caz de urgente/nelamuriri.
7. Am solicitat ghidare pentru unele aspecte si desi am solicitat de 2-3 ori sprijin, nu am primit raspuns. Am fost in
dificulate si m-am bazat pe experienta personala in solutionarea problemelor.
8. In cazul seminariilor ar trebui prezentate mai multe aplicatii ale managementului financiar corespunzator tipurilor de
proiecte
9. Prea multa hartie folosita, prea multe foi de completat!
10. Consider ca de foarte multe ori se cer prea multe documente, fie de completat pentru diverse aplicatii, fie de justificat
in urma participarii la un anume program sau proiect. Poate ar fi mai bine sa se mai simplifice aceste formalitati.
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11. Singurul lucru care m-a nemultumit in colaborarea cu personalul Agentiei Nationale, este faptul ca nu mi-au fost
niciodata date alte informatii decat cele pe care le-as fi putut obtine din documentele programului respectiv, afisate pe
pagina de web a agentiei. Desi am solicitat indrumare privind cum sa abordez fie aplicarea la un proiect, fie
raportarea finala a acestuia, raspunsul a fost ca nu-mi pot fi date decat detalii tehnice referitoare la documentatie.
12. Nu mai faceti discriminari!
13. Am aplicat în acest an pentru un proiect multilateral în care erau implicate 10 ţări, nu am primit grantul din cauza
fondurilor insuficiente, toate celelalte ţări au primit. Școala în care lucrez a mai fost implicată ca partener în alte două
proiecte europene și am presupus că aceasta a fost cauza pentru care am fost respinși și nu calitatea proiectului
depus. E frustrant pentru noi, deaorece am fost singurul partener respins.
De asemenea cred că ar fi util să organizaţi mai multe sesiuni de informare privind modul de completare a
formularelor de aplicaţie, în judeţul nostru a fost organizată doar o singura intalnire

Nemulţumiri/recomandări referitoare la site:
1.

2.
3.

informaţiile iniţiale mai accesibile in sensul limbajului, cu o schema mai directa de abordare a pașilor ce trebuiesc
parcurși
Trebuie urgent îmbunătăţit site-ul web principal al instituţiei!
În opinia mea site-urile anpcdefp și llp nu sunt suficient de bine organizate, uneori nu găsești cu ușurinţă informaţii de
maxim interes, cum ar fi apelul naţional, rezultatele selecţiilor. Dacă nu ești obișnuit cu site-urile, mai bine cauţi
ocolind prin google, decât direct.

Nemulţumiri referitoare la chestiuni financiare
1.
2.
3.
4.

din momentul aflarii rezultatului si pana la virarea banilor in cont trece cam mult timp.Poate se micsoreaza intervalul!
Ar fi bine ca prin email sa aflam cand se trimit banii catre scoli: si transa 1 si transa 2.
apar inadvertente intre responsabilii de actiune si departamentul financiar
Prea multa birocratie si restrictii la care partenerii nostri devin reticienti.

Nemulţumiri referitoare la evaluarea candidaturilor
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

Comentariul meu se refera la feedbackul primit in urma neaprobarii unor aplicatii depuse: am sesizat ambiguitati in
exprimarea evaluatorilor si faptul ca, uneori, pentru acelasi criteriu, am primit punctaje total diferite de la cei doi
evaluatori, in sensul ca unul aprecia un anumit punct, iar celalalt il considera punct slab.
Pentru aplicatia aprobata - evident, nu am plangeri!
La vizite pregatitoare si GRAT nu am primit un feedback corespunzator dupa ce cererea a fost respinsa.La alte Agentii
ex. Marea Britanie feedbackul te ajuta sa-ti indrepti greselile.Se poate si la noi sunt sigura.
In ceea ce priveste evaluarea proiectelor, consider ca ar trebui sa existe criterii mai clare. Daca se prefera finantarea
celor ce nu au mai avut proiecte sau mai rar pentru cei care au mai derulat, propun sa existe mentiunea clara "cei
care au primit finantare anul trecut, vor putea aplica peste doi ani". Stii ca ai un proiect bun si observi ca nu s-a
aprobat pentru ca ai mai avut trei finantari. Trebuie sa se stie clar sansele. Nu sunt relevante punctele acordate in
plus sau minus, cele care sunt in Apel sau Conditii nationale.
observatie privind criteriile de evaluare a unui proiect: ar fi bine sa nu se mai atribuie punctaj in plus pentru scolile
care candideaza pentru prima oara. Se ajunge astfel la situatia cand un proiect bun (al unei scoli care a mai derulat
proiecte) sa fie respins din lipsa de fonduri (eligibil fiind), tocmai poate ca cele care au reusit sa obtina finantarea au
beneficiat de punctajul in plus pentru "prima candidatura". Am muncit foarte mult la scrierea unui proiect care a fost
aprobat in toate celelalte tari, mai putin la noi....E trist...Va multumesc!
Imi exprim nemultumirea in legatura cu candidatura mea la Grundtvig. Am fost depunctata pe motiv ca, acel curs ales
de mine nu este rezultat al unui proiect Socrates. Am luat legatura cu institutia organizatoare care a confirmat faptul
ca, in catalogul de cursuri, cursul respectiv era urmare a unui astfel de proiect. Acest lucru reiesea si din formularul
postat in catalog. Din cauza acestei depunctari, nejustificate foarte clar, nu am reusit sa particip la mobilitate. Cum
anume putem verifica daca un curs selectat de noi este sau nu este urmare a unui alt proiect?
proiectul sa nu fie..... cum adica concret?
Cam mare subiectivitatea in acordarea punctajului pentru candidaturi...
Se impun tot felul de conditii pentru depunerea documentelor de candidatura insa explicatii nu se prea ofera.
Mai multa obiectivitate in analiza candidaturilor....SI VOI ATI FOST CA NOI...

Comenius
1.

In anul 2012 nu am avut prpriu-zis o experienta Comenius. am candidat si nu am obtinut finantare pentru mobilitati
individuale si am incercat pentru a doua oara consecutiv sa castig finantare (am fost coordonatorul echipei de proiect
din institutia mea) pentru un parteneriat multilateral Comenius. Nu am avut "succes" niciodata in incercarile de la
multilaterale si sunt destul de dezamagita de aceasta pentru ca nu prea inteleg ce-mi "lipseste".
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2.

3.

4.

Anul acesta, putem spune ca am avut parte de o experienta neplacuta in ceea ce priveste domeniul proiectelor
Comenius. Suntem o scoala cu experienta in acest gen de colaborari, din 2001 am derulat cu succes 6 proiecte
Comenius. In 2012 am depus in calitate de coordonatori europeni aplicatia pentru un proiect multilateral cu alte 4
scoli europene. Aplicatia a fost pregatita in cadrul unei vizite pregatitoare organizata in scoala noastra. In urma
evaluarii, proiectul a fost aprobat in toate scolile partenere doar la noi, NU. Ne-a parut foarte rau ca am fost nevoiti
sa parasim echipa de proiect si sa nu putem derula un proiect in elaborarea caruia am investit foarte multa munca,
suflet si sperante. Poate gasiti solutii ca astfel de situatii sa fie evitate.
Nu inteleg de ce daca am participat la o candidatura Comenius multilateral si sunt pe lista de rezerva pe locul 5 nu se
ia in considerare o suplimentare a fondurilor(toate celelalte tari participante au primit finantare)in contextul in care se
va face o redistribuirea acestor fonduri, permisa de UE.Ar trebui ca agentia sa solicite acest lucru ,fapt care s-a
intamplat in fiecare an si de care pot beneficia elevii nostri.Nu este corect sa se hotarasca ca 100 de proiecte sa fie
scoase de pe lista de rezerve fara a tine cont de dorintele beneficiarilor.Sper ca acest lucru sa fie solutionat pozitiv si in
interesul elevilor romani.
In al doilea rand, ar fi util ca, in cazul in care un asistent Comenius pleaca insotit de un copil, ocupandu-se personal de
inscrierea acestuia la scoala/gradinita, suma alocata pe luna sa cresca cu cel putin 10%. Nici nu va puteti inchipui cat
de mult contribuie prezenta unui copil la schimbul intercultural autentic dintre tara gazda si Asistent.
Si nu in ultimul rand, asigurati-va ca noii Asistenti cunosc limba tarii gazda cel putin la nivel B1. Putinele luni petrecute
in tara gazda nu sunt suficiente pentru acumularea unor cunostinte solide de limba. Prin urmare, Asistentul nu va fi
capabil sa se implice cu adevarat in viata noului camin. Desigur, sunt si cazuri in care scoala gazda are suficienta
rabdare. Dar ce se va intampla cand cadrele didactice vor fi mult prea ocupate ca sa mai plece urechea si la
frustrarile si nesiguranta Asistentului?

Erasmus
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

Pe viitor ar trebui ca explicatiile sa fie mai clare, si TOTI studentii sa fie tratati in mod egal!!
Mai mult personal pentru Biroul Erasmus. Deoarece nu se reuseste organizarea de activitati cu studentii Erasmus.
In cazul in care persoana respectiva nu are internet, cum comunicati ? Ar trebui sa tineti cont de niste numere de
telefon si bineinteles sa le folositi atunci cand este cazul (ex: nr de telefon mobil personal, nr de tel al unitatii in care
este cazat - camin, nr de tel al unitatii respective de invatamant etc) Informarea pe TOATE etapele proiectului este
nula. Daca persoana care este plecata nu are internet pe tot parcursul programului, nu exista nici un alt mod de
comunicare.
In principal, problema programelor Erasmus consta in grantul insuficient acordat mobilitatilor individuale si diferenta
intre sumele acordate de universitatile din tara.
Mai mult, institutiile gazda ar trebui sa mareasca numarul de activitati pentru integrarea sociala a celor care
beneficiaza de mobilitati. Astfel s-ar putea supraveghea (si dirija) mai indeaproape evolutia profesionala a tinerilor si ar
duce la responsabilizarea acestora in cadrul programelor de studiu.
Finantarile la Eramsus IP sunt insuficiente (grantul pentru accommodation and subsistance la studenti este extrem de
mic!).
Acelasi lucru la Erasmus study mobilities (nu si la placements).
Bursa mea de studii a constat in 275 Euro pe luna. Sincer, avand in vedere ca numai chiria era de 140E pe luna
(noroc de ajutorul financiar primit de la CAF), restul abia ajungeau pentru mancare, biletele de avion fiind platite de
parinti. Eu sunt norocoasa pentru faptul ca desi nu provin dintr-o familie avuta, am avut totusi sprijinul parintilor mei in
ceea ce priveste cheltuielile de transport si banii de buzunar (pentru a socializa de multe ori este nevoie sa iesi la
diverse reuniuni ceea ce implica de asemenea cheltuieli). Ma intreb totusi ce simt cei care vin din familiile foarte
sarace, invata foarte bine, merita sa participe la un astfel de program, sa primeasca bursa de studiu, dar din cauza
suportului financiar foarte scazut, nu pot profita de o astfel de ocazie (chiar si eu am avut zile intregi cand am mancat
doar paste cu ce se nimerea pentru ca era cel mai ieftin fel de mancare). Plus ca bursa intra dupa cateva luni de la
inceperea mobilitatii (mie mi-a intrat pe al doilea semestru abia in aprilie).
Oportunitatile oferite de programul Erasmus sunt infinite dar suportul pe parcursul programului este limitat, iar
fondurile sunt insuficiente pentru o astfel de experienta
rog trimiterea materialelor informative catre toate bpc-urile, chiar daca reprezentantii bpc nu au participat la seminar
A fost o experienta extraordinara! Dar au existat probleme, din cauza carora am bifat raspunsurile ca atare. Cu toate
acestea m-am bucurat ca fiu printre studentii Erasmus si mi-ar placea sa aplic si pentru master, insa lipseste
informarea in universitati! Nu stiu ce alte programe exista si mai ales de conditiile de aplicare pentru acestea.

Grundtvig

1. Am vrut sa particip la un atelier Grundtvig in Turcia, Ankara, ceva despre impletituri metalice si lucrari manuale pentru
casa in luna septembrie 2012. A fost cumplit: am primit vreo 5-6 chestionare si aplicatia tot nu mai venea. Imi tot
spunea "Ati trecut de pasul acesta"... Erau intrebari precum: sunteti de acord sa platiti o suma organizatiei... dar nu e
normal pentru ca fiecare participant are o bursa in contul organizatorului. Dupa o vreme, in care am schimbat email-
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uri, s-a lasat tacerea fara sa mi se spuna "da" sau "nu". De altfel, nici nu mai doream nimic, dupa atatia "pasi"...
Participantul asteapta raspunsul!!!

QAMAE/Vizite la sediul beneficiarilor
1.

Asteptam consiliere, discutie deschisa si obiectiva din care profesorii implicati in proiecte sa aiba intotdeauna de
invatat. Astfel, misiunile de verificare isi vor dovedi eficientienta si utilitatea
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Momentan sunt plecata din tara cu o mobilitate din cadrul unui proiect Comenius Multilateral, al carui coordonator
sunt, nu stiu cat de obiectiva pot fi dar... pot sa spun ca sunt optimista, plina de energie, increzatoare, putem schimba
lumea impreuna, proiectele sunt o sansa EXTRAORDINARA pentru elevi dar si pentru profesori. Haideti sa facem
ceva sa eliminam profesorii care spun ca proiectele nu-si au rostu! Haideti sa nu ne mai plangem si sa spunem mereu
ca oricum tot ce facem e degeaba. Elevii sunt nemotivati pentru ca ne vad pe noi, modelele lor, ca suntem nemotivati.
Doar in noi sta puterea de a schimba ceva. CU O FLOARE SE FACE PRIMAVARA! Dupa o iarna grea, cu multa
zapada, rasase un ghiocel, si vede ca este singur, si-si spune "of, doar eu...ce sa fac" si alege sa ramana acolo, nu sa
dispara, sa se ascunda sub zapada. Dupa un timp mai apare un ghiocel, si-si zic "doar noi 2 ce sa facem?" Si nu aleg
sa fuga impreuna, raman pe loc dar impreuna. Si apare si al 3 lea ghiocel si povestea se repeta pana se umple
campul de flori. Aici si acum alegem ce vrem sa fim.
Sunt convinsa ca aceasta stare euforica imi va trece dupa prima zi de scoala in care voi auzi -"ei, esti tanara, ce stii
tu...!"
am primit lamuriri de fiecare data cand am avut neclaritati
Va multumim, mult succes!
Speram ca noi, cadrele didactice care dorim sa ne implicam in proiecte europene, sa ne bucuram in continuare de
sprijin, consiliere, solutii prompte pentru nelamuriri sau dificultati cu care ne confruntam. Avem nevoie de un sfat util ,
incurajare, intelegere (in limite de bun simt si legale) din partea personalului Agentiei pe care sa il simtim omeneste
aproape de noi si de preocuparile noastre.
Apreciez in mod deosebit modul in care se realizează si se transmite feedback-ul in urma depunerii unei candidaturi.
(in cazul unui esec, acesta devine o sursă valoroasă de sugestii de imbunătățire a aplicației.)
Multumesc! Mi-as dori ca de aceste programe sa beneficieze cat mai multe cadre didactice, pentru a imbunatati
activitatea la clasa, a ridica prestigiul scolii si a ne face cunoscuti in mediile de invatare europene.
Multumim pemtru oportunitatile pe care ni le oferiti si am dori sa nu fie intrerupte aceste programe.
Va multumesc pentru oportunitatea de a participa la un astfel de curs!
Va multumim pentru sansele pe care le acordati tinerilor din Romania, avand in vedere ca suntem de numai 5 ani in
U.E si nu multi cunosc macar acest lucru. Cat mai multa promovare, as sugera si desigur ca veti avea si sprijinul nostru
:)
Multumesc agentiei pentru oportunitatile pe care le ofera. ma bucur ca pot oferi servicii educationale de calitate
datorita interactiunii cu profesori din UE si exemplelor de buna practica pe care le-am implementat in activitatea mea
de profesor, consilier educativ si acum, ca director al colegiului.
Experienta Erasmus a fost extraordinara si interesanta!
Va multumesc!
Multumim pentru sprijinul de care am beneficiat mereu din partea ANPCDEFP. O echipa serioasa si intotdeauna gata
sa ne ajute cu orice informatie. Speram intr-o colaborare de lunga durata.
Aceste programe reprezinta o oportunitate extraordinara pentru scoli, cadre didactice si elevi. Ne pare rau ca nu am
incercat mai devreme, dar vom continua sa desfasuram astfel de proiecte.
Chiar daca nu conteaza prea mult,mii de multumiri,respect si recunostinta pentru profesionalism ,
corectitudine,transparenta
Eu am obtinut doua burse Comenius pana acum si am fost foarte multumita de colaborarea cu dvs., ca si de cea cu
inspectorul pentru programe europene din judetul in care locuiesc. Multumesc!
Mult succes in continuare si... la cat mai multe fonduri pentru proiecte!
:) Spor la treaba in continuare!
Aceasta experienta a fost unica, ne-a apropiat de cadre didactice, parinti si copii din alte tari europene. Am
redescoperit bucuria de a fi educatori, intr-o lume in care aceasta profesie este privita cu neincredere si compasiune.
Va multumim pentru aceasta oportunitate!
Va doresc mult succes in continuare si sa nu abandonati ideea de a duce mai departe programul special creat pentru
tineri (TIA), care este un adevarat suport.
Sper sa se continue acest tip de programe! Sunt foarte interesante si binevenite pentru noi si pentru elevi.
Va multumesc pentru oportunitatile pe care le oferiti elevilor si profesorilor.
Si eu va multumesc! Apreciez faptul ca doriti si reusiti sa imbunatatiti anumite aspecte legate de comunicare,
organizare etc.Sunteti profesionisti! Numai bine!
Apreciez în mod deosebit înaltul profesionalism, corectitudinea, amabilitatea și promtitudinea reprezentanților
ANPCDEFP (Comenius și Grundtvig). Sunt un exemplu pozitiv demn de urmat pentru foarte multe instituții.
Mulțumesc!!!
Multumim pentru ajutor si transparenta!
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Programele LLP sunt extrem de importante si de benefice pentru elevi si profesori si au un mare impact asupra scolii,
familiilor si a comunitatii, fapt pentru care merita a fi continuate si in viitor.
Experienta de mobilitate a fost una deosebit de eficienta din mai multe puncte de vedere. Este o oportunitate
extraordinara pentru profesori ca exista astfel de programe.
Felicitari!!!!
aceste tipuri de parteneriate, vizite, mobilitati individuale etc sunt o oportunitate pentru dezvoltare personala si
profesionala benefice sistemului de invatamant, in general si cadrelor didactice, elevilor in special
Felicit Agentia si pe membrii ei pentru toate initiativele, proiectele si actiunile pe care le organizeaza, respectiv pentru
profesionalismul si sprijinul pe care il acorda tuturor celor implicati sau/si interesati de intreaga lor oferta de formare.
Sper din toata inima ca activitatea Agentiei si a intregului ei personal sa continue si sa se diversifice, pentru ca din ce
in ce mai multe persoane si organizatii sa beneficieze de posibilitatile oferite!
Sper sa continue programele, intrucat acestea reprezinta adevarate sanse de colaborare/interactiune cu profesori din
alte state europene.
Multumesc echipei LdV pentru sprijinul acordat in implementarea, in conditii excelente, a celor doua proiecte.
Am aplicat, atat prin institutia la care lucrez, dar si prin ONG-ul la care sunt voluntar.
Multumesc !
Va multumim ca ne oferiti o sansa de a cunoaste!
Vă mulţumesc pentru că existaţi!
Un mare "multumesc" !
Va multumim!
Sunt unele din putinele programe care intr-adevar sprijina dezvoltarea dimensiunii europene in educatie.
Sper o buna colaborare in continuare
Felicitari pentru toate initiativele si activitatile!
Multumesc pentru faptul ca aceasta Agentie exista. Este singura posibilitate pentru asociatiile nonprofit din domeniul
educatiei si invatarii de-a lungul intregii vieti care ofera sprijin, consultanta, programe. Si singura din Romania in care
am incredere. Deocamdata.
colaborare foarte buna, profesionalism si politete.
Va multumesc pentru informare si oportunitati oferite!
ANPCDEFP sunt demni de tot respectul, personal calificat, responsabil, profesional si in acelasi timp ajutator si
intelegator.
Sa ramaneti tineri mereu!
Multumesc si eu! Succes pe mai departe in realizarea tuturor proiectelor!
Va multumesc pentru sprijinul acordat ori de cate ori este nevoie.
Multumesc pentru sansa pe care mi-ati acordat-o.Felicitari si.. de ce nu, la o viitoare colaborare!
Programul de mobilitate LdV/IVT, la care au participat elevii scolii noastre a avut un impact deosebit in pregatirea lor
profesionala, in pregatirea pentru viata si pentru piata muncii a viitorilor absolventi, cu atat mai mult, fiind elevi din
mediu rural.
Pentru scoala a insemnat un inceput in cooperarea internationala in domeniul formarii profesionale, cat si pentru
atragerea de fonduri din surse comunitare prin proiecte care sa contribuie la cresterea calitatii invatamantului
profesional si tehnic.
Sa se mai organizeze astfel de proiecte.
Va multumesc!
Va multumesc pentru ca ne oferiti oportunitatea de a participa in conditii corecte la proiectele europene.
Va multumesc!
Multumesc Agentiei si Comisiei Europene. Astept cu interes noul program Erasmus pentru toti.
Va doresc succes in activitate,sanatate si va apreciez pentru munca pe cre o faceti.
Felicitari pentru dezvoltarea invatamantului romanesc prin astfel de programe educative!
Multumesc echipei Agentiei pentru profesionalism.
Programul de invatare pe tot parcursul vietii a reprezentat pentru mine sansa de a ma forma din punct de vedere
profesional in strainatate, de a cunoaste alte sisteme de invatamant, alte locuri si alti oameni. Beneficiile au fost pe
mai multe directii: dezvoltarea mea profesionala si personala, scoala, elevi, parinti, ceilalti colegi de aceeasi specialitate
si de specialitati diferite.
am fost placut impresionata de deschiderea, rabdarea si solicitudinea celor de la departamentul comenius!
felicitari si sa ramaneti mereu proaspeti in spirit si atitudine. atitudinea dv face diferenta pentru noi toti!
MULȚUMIM PENTRU OPORTUNITĂȚILE OFERITE
Multumiri echipei A N P C D E F P.
Va felicit din tot sufletul pentru tot ceea ce faceti.
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multumim de sprijin
Sunt multumita de tot ceea ce ofera LLP si imi doresc sa pot sa beneficiez in continuare de astfel de experiente.
Sper ca acest program de Invatare pe tot parcursul vietii sa isi continue activitatea si dupa 2013.
Programul Comenius a oferit posibilitatea unor schimburi de experienţă deosebit de utile atâz profesorilor cât și
elevilor.
Multumim pentru oportunitati si sprijin.
Apreciez faptul ca aceste programe se deruleaza ,,fara pile!". Este o evaluare a aplicatiilor foarte corecta, explicatiile
sunt obiective.
Multumesc pentru sansa de a participa la un astfel de proiect.
Mulţumiri pentru tot ceea ce face bun ANPCDEFP, prin facilitarea accesului la fondurile europene, pentru adulţi (ca si
pentru tineri) prin programul LLP.
FELICITARI!
Va multumesc pentru oportunitatile oferite!!!
Multumesc pentru informatiile furnizate si sper ca pe viitor sa particip la unul din programele derulate de agentie.
Multa putere de munca si deschideri cit mai diverse!
In calitate de organizatie de trimitere, beneficiara a mai multor proiecte aprobate, de tip Leonardo, ne dorim si pe
viitor o colaborare cat mai stransa cu Agentia Nationala, fara de care nu am fi putut realiza si finaliza proiectele.
Aștept cu nerăbdare noul program de după 2013.
Cu placere
responsabili la intrebarile mele. Imi doresc sa mai particip si la alte programe oferite de ANPCDEFP.
Multumesc.
Este o mare onoare si bucurie pentru noi ,cei din mediul rural, că am putut beneficia de implicarea în acest proiect
multilateral Comenius. Am putut să ne îmbogățim bagajul de cunostinte referitoare la munca didactică precum și la
relațiile interumane. A fost un real schimb de experiență care ne va srvi în activitatea didcatică ulterioară.
Va multumesc pentru oportunitatile oferite pentru dezvoltarea personala, dar si pentru valoarea europeada adaugata
scolii pe care o reprezint.
Va multumesc si pentru tot sprijinul acordat.
In primul rand, trebuie sa-mi exprim recunostinta fata de doamnele M. Ene, A. Radu si domnul M. Borcea pentru
sprijinul acordat pe parcursul programului Comenius.
Consider ca lucrati cu profesionalim si responsabilitate
Multumesc pentru indrumare si mult succes!
Faceti o treaba foarte buna!
doresc sa particip si in continuare
Foarte utile aceste programe, schimburi de experienta! Daca nu ar fi agentia nu am avea posibilitatea sa intram in
legatura cu scoli, cadre didactice din alte tari pentru a intelege sistemul educational din Europa.
Mulțumim pentru că existați! În felul acesta profesorii români pot face schimburi de eperiennțe și pot demonstra că
dotările materiale într-o școală nu nu sunt totul și că se pot compara cu orice alt profesor european.
FELICITARI Agentiei Nationale. Este o echipa tanara, bine inchegata si lucreaza repede, eficient si bine. Sunt
competenti.
Mulțumim pentru oportunitatea de comunicare și implementare a proiecteloer multilaterale!!
Multumim mult pentru sprijinul si ajutorul acordat. Va dorim succes mai departe si multe impliniri!
Multumiri pentru sprijin.
Vă mulţumesc că existaţi! :)
Am participat la cursul Coach 2B de curand si formatorii de la acest curs au fost primii care si-au facut treaba 100%.
Sper si urmatoarele experiente sa se ridice la acelasi nivel.
Aceste programe au contribuit la formarea si dezvoltarea mea profesionala. Va multumesc !
SUCCES !
Va multumesc pentru oportunitatea de a realiza aceste proiecte sau mobilitati individuale. Reprezinta un castig pentru
mine cu toate greutatile intampinate uneori pe parcursul derularii lor.
Continuarea LLP si dupa 2013, chiar daca va avea o alta denumire. A fost un program foarte bun pentru cei care au
dorit sa cunoasca mai mult decât granitele României. Schimburile de experienta cu colegii din scolile europene si
mobilitatile elevilor sunt cel mai mare castig pentru o unitate de invatamant din Romania!
Experienta dobandita pe durata derularii proiectului este imensa. Recomand tuturor colegilor sa aplice pentru
obtinearea unui grant de derulare de astfel de proiecte.
Multumesc pentru acestă oportunitate!
agentia functioneaza foarte bine, suntem mandri ca avem o astfel de institutie, in comparatie cu instrumentele
structurale
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sa continuie programul in aceeasi linie constructiva
As vrea sa mai beneficiez si de alte mobilitati si intentionez sa mai depun si alte proiecte/candidaturi. Nimic nu se
compara cu stagiile /formarile alaturi de oameni dornici sa invete, alaturi de colegi cu care formezi o echipa si ale
caror scopuri sunt de a invata pentru a-i putea invata pe altii. Cu multa stima pentru echipa/echipele dumneavoastra,
pentru profesionalismul de care dati dovada. Cu respect, o profesoara anonima, ca multe altele
Felul in care gestionati programele ofera siguranta participantilor, ceea ce inseamna foarte mult. Noi avem norocul sa
primim asistenta de calitate si de la nivel judetean, lucru care ne creeaza inca mai mult confort. Va multumim!
multumim
Sunt bucuros ca exista astfel de oportunitati de finantare. Apreciez transparenta programului si profesionalismul celor
care-l gestioneaza.
Sper sa va pastrati dorinta de a face ceva bun si pe viitor.
Mult succes in viitoarele proiecte!
succes pe mai departe
Sunteti un organism foarte bine informat si organizat
Va multumesc pentru ajutorul acordat!
Va multumesc pentru sprijinul pe care l-am primit intotdeauna cu competenta si promptitudine din partea d-vostra si
mai ales pentru rabdarea cu care ne ascultati si incercati sa ne ajutati de fiecare data cand intampinam dificultati (
dificultati cauzate de cele mai multe ori de ignoranta si superficialitatea noastra). Sincere multumiri si felicitari pentru
profesionalism!
Multumesc , faceti o treaba grozava!
Toata admiratia pentru personalul de la Agentie care cu tact si maxima seriozitate a indrumat cadrele didactice intrun mod admirabil!
Felicitari pentru ceea ce faceti. As vrea sa continuati pentru multi ani de acum incolo; in mine ati avea un aplicant
permanent. Sunt foarte incantata de programele ANPCDEFP.
Apreciez la superlativ comunicarea eficienta cu angajatii ANPCDEFP, felul cum se straduiesc sa raspunda tuturor
intrebarilor, pe care te simti liber sa le pui tocmai din acest motiv. Permanent cauta sa solutioneze toate cerintele
noastre. Au un perfect management al timpului sau / si muncesc enorm ca sa raspunda la telefon si mail. As vrea sa
nu se schimbe nimic.
Programul Comenius au adus in scoala pe care o reprezint, valori europene fara de care in aceste timpuri noi nu
putem exista si nici elevii nostri care trebuie sa le inteleaga si sa le adopte, in detrimentul valorilor promovate de
massmedia comerciala.
Multumim pentru seriozitate si promtitudine.
MULTUMIRI PT TOT PARCURSUL!
Felicitãri pentru toatã activitatea dvs!
Multumiri doamnei Veronica Simionescu pentru sprijin si deschidere!
Multumiri pentru indrumari si pentru sprijinul permanent acordat!
Va apreciez pentru munca depusa .
As dori ca aceste programe sa continue.
Coloborarea cu personalul ANPCDEFP a fost excelenta, seminariile de informare si corespondenta pe grupul de mail
au fost benefice dar poate ar fi folositor pentru ca viitorii beneficiari sa isi faca o idee mai clara despre managementul
eficient al proiectului - prezentari ale materialelor de logistica, jurnalelor de activitati, rapoarte financiare lunare sau
per mobilitate, procese verbale, referate - ca exemple de buna practica si pentru acest domeniu de lucru al proiectului.
felicitari pentru activitatea derulata
Multe multumiri pentru tot efortul si sprijinul acordat si felul profesionist in care va indepliniti misiunea!
Multumit de posibilitatea oferita prin programul Leonardo..., cu parere de rau pentru subsemnatul ca am ratat
implicarea in trecut si la alte modalitati de formare/schimb/mobilitate/pilot.
Apreciez profesionalismul de care aţi dat dovadă în toate situaţiile și mulţumesc pentru toate lămuririle pe care le-am
primit din partea Agenţiei pe toată durata proiectului. Mulţumesc!
descoperind programele europene gestionate de ANPCDEFP si implementand proiecte in cadrul acestor programe,
am crescut profesional dar in acelasi timp am explorat un domeniu nou pentru mine, care ma atrage si in care mi-am
descoperit valente noi, ce in timp au devenit abilitati si competente valoroase.
Va multumim ca existati si vom continua sa aplicam la aceste programe.
Doresc sănătate tuturor!
Apreciez dăruirea cu care personalul de la ,,vizite de studii" se preocupă de implementarea programului. Am aplicat
pentru acest program și îi felicit pentru dăruirea profesională cu care mi-au îndrumat stângăciile. Nu are importanţă
dacă va fi declarată câștigătore candidatura mea, ci experienţa acumulată.
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Mult succes in activitatea desfasurata!
Multumesc pentru sprijinul acordat!
MULTUMIM!
Sunt foarte bucuroasa ca am avut oportunitatea de a participa intr-un proiect Comenius si va multumesc pentru tot
sprijinul pe care ni l-ati acordat, mai ales incepatorilor.
sa speram ca, progamele vor ramane in aceeasi structura in urmatoarea perioada
Programele europene m-au ajutat sa ma dezvolt ca invatator, sa ma afirm, sa-mi reprezint tara si sa cunosc lumea.
Mi-am perfectionat abilitatile de comunicare in lb. engleza si cele de utilizare a tehnologiei moderne. Am devenit un
model in scoala mea si am dat startul muncii in echipa. Multumesc agentiei dvs. pentru toate acestea!
Am dori sa accesam si pe viitor un proiect ca cel pe care l-am avut deoarece credem cu putere in faptul ca schimbul
acesta intercultural este extraordinar de benefic;nimic nu se compara cu interactiunea directa a profesorilor dar si a
elevilor din tari cu cultura si grad de civilizatie diferit;as vrea sa spun inca o data ca aceste programe sunt exceptionale
si ne permit noua profesorilor , elevilor nostri ca si colegilor si comunitatii noastre locale sa beneficiem de foarte multe
exemple de buna practica.
Multumesc pentru profesionalismul cu care spijiniti actiunile din cadrul LLP
Vreau sa multumesc Agentiei pentru disponibilitatea aratata si pentru faptul ca a fost mereu alaturi de noi.
Felicitari! Continuati in aceeasi directie!
Mult succes!
Implicarea in calitate de coordonator al primului proiect LLP din cariera mea a fost o provocare pe care am
imbratisat-o cu oarecare teama ca in orice lucru necunoscut dar si cu multa curiozitate. Am incheiat acest proiect de
curand si in urma lui au ramas multe amintiri placute, experiente unice, ocazii in care m-am dezvoltat personal si
profesional.
Succes!
Va felicit pentru buna organizare a programelor!
mai multe activitati nationale de informare/bune practici(gen Verde. Valorizare din 2011)
Nu pot sa spun decat, VA MULTUMESC!
succes
experienta ce poate si trebuie valorificata de toata lumea
Felicitari echipei Grundtvig! Profesionisti si sufletisti extraordinari!
Va multumim pentru profesionalismul de care dati dovada!
Felicitari!
Multumesc pentru amabilitatea angajatilor ANPCDEFP.
Este, poate singura oportunitate, cel puţin pentru mine, până în acest moment, de a acumula cunoștinţe de
specialitate, care din păcate în Romania, le obţii dacă ești un autodidact.
Muţumesc frumos pentru această oportunitate!
super echipa care face o treaba excelenta! Succes!:)
Va multumim pentru sprijin si indrumare. Va doresc sanatate, rabdare si putere de munca, si realizari pe toate
planurile.
Va multumim pentru colaborare si amabilitate!
Va multumesc .
Sper intr-o noua colaborare!
Continuați cu treaba bună. Îmi place de voi.
Succes in continuare!
Multumim!
Va multumim si mult spor la munca!
Felicitari ! Sunteti un exemplu atat ca institutie, in general, cat si in ceea ce priveste calitatea oamenilor care
reprezinta institutia !
Lucrurile au mers foarte bine si sper ca si pe viitor sa fie la fel.
Va multumim pentru oportunitatile de formare si pentru profesionalism
Felicitari!
Sa continuati activitatea la fel de bine si mult succes pe mai departe!
Succes in continuare
Apreciez simplificarea documentelor care reglementează implementarea proiectelor și atribuirea de responsabilități
sporite instituției beneficiar. Colaborarea cu echipa ANPCDEFP este exceptionala si imi doresc sa ramana in aceleasi
coordonate. Recomand includerea în prioritățile naționale a unui criteriu care sa stimuleze dezvoltarea colaborarilor
durabile intre institutiile partenere (alocarea de puncte și pentru parteneriatele durabile). Recomand intensificarea
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acțiunilor prin care să se asigure o vizibilitate mai mare exemplelor de bune practici, în special pentru instituțiile
intrate recent în programul LLP.
ţine-ţi-o tot așa
Vă mulţumim! Vă mulţumim! Vă mulţumim că existaţi!
Noi va multumim pentru oportunitatile create scolii si cadrelor didactice.
Am invatat lucruri pe care nu as fi avut ocazia sa le aflu si am schimbat experiente si bune practici cu participanti din
alte tari.
A fost o experienta de neuitat si imi doresc sa mai aiba loc si in viitor.
A fost o experienta de neuitat si sper sa mai aiba loc
Va multumesc foarte foarte mult. Pentru mine, experienta de mobilitate a fost una absolut extraordinara.
Apreciez oportun pentru dezvoltarea profesionala programul LLP
Felicitari pentru activitatea dumneavoastra si multa sanatate si putere de munca in continuare!
Mul umiri pentru sprijin i sper la o nouă participare
Va multumim pentru ca sunteti alaturi de noi!
Multumiri intregii echipe ANPCDEFP!
Extraordinare oportunitati pentru cadrele didactice si pentru elevi.
Multumesc pentru profesionalism
Va multumim pentru sprijin si colaborare!
Comunicarea, increderea si respectul sunt deosebit de importane in derularea si finalizarea proiectelor.
Multumesc pentru faptul ca am putut sa-mi spun parerea.
Felicitari ANPCDEFP!
Sunteti niste profesionisti. Tot respectul, si tineti-o tot asa! Succes!
Va multumim pentru sansa oferita si sper sa colaboram in continuare
Va multumesc pentru tot!
Toate programele din cadrul LLP sunt o "gura de oxigen" pentru elevii si profesorii ce participa in aceste proiecte. Cu
totii beneficiem de un sprijin financiar fara de care nu am putea face astfel de proiecte. Va multumim ca existati!
Va multumesc pentru sansa pe care mi-ati oferit-o de a ma dezvolta pe plan profesional.
informatii foarte utile
Va multumesc mult pentru tot ce faceti pentru tineri
Nu am de spus nimic. Sper sa mai am sansa de a participa la activitatile din diferitele programe LLP si TIA.
Multumesc pentru sansa acordata! Ar fi minunat sa mai avem astfel de programe-avem numai de castigat!
Oportunitatile oferite prin aceste programe sunt excelente pentru cadrele didactice.
Multumesc ca ne oferiti ocazia sa cunoastem cadre didactice din alte tari prin programul Comenius, sa ne
imbunatatim activitatea didactica si sa putem face schimburi de impresii si idei despre invatamantul preuniversitar din
alte tari. Candidatura mea pentru programul Comenius nu a fost aprobata pana acum( am aplicat de doua ori), dar
am avut multe de invatat si sper sa reusesc sa obtin grantul necesar la una din aplicatiile urmatoare. Mult succes in
continuare!
Sa continuati tot pe aceasta linie si lucrurile vor fi clare ca si pina acum,
succes!
Multumim pentru profesionalismul dumneavoastra.
Good job!
Va multumesc din suflet intregii echipe ANPCDEFP! oameni de milioane! mereu prompti si gata sa te ajute! a fost al
treilea an in care m-am bucurat de aceasta adevarat sansa a mobilitatilor individuale... mult spor mai departe!
Mobilitatea la care am participat in aceasta vara a avut un impact pozitiv asupra formarii mele profesionale, si sunt
foarte multumita ca am reusit sa beneficiez de un asemenea grant. Singurul aspect care m-a incomodat putin a fost
suma alocata transportului, care nu a acoperita in totalitate de bugetul alocat de grant. Va multumesc pentru
colaborare.
Programul Erasmus este de un real folos atat pentru formarea tinerilor in Universitati de prestigiu, pentru schimburi de
opinii cat si pentru formarea cadrelor didactice din universitati romanesti.
Multumesc! Agentia noastra e o oaza de europenitate ...
Pentru mine programul Comenius de formare continuă reprezintă poarta deschisă spre o multitudine de noutăţi, spre
cunoaștere, nu doar a informaţiilor cu caracter știinţific necesar disciplinei pe care o predau, ci și cunoașterea altor
oameni din Europa, a altor spaţii geografice. Continuarea activităţii Agenţiei va avea beneficii remarcabile. Mulţumesc
pentru oportunităţile oferite.
Succes pe mai departe!
Multumim pentru profesionalism!
Mult succes în realizarea tuturor dezideratelor propuse.
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Am beneficiat in aceasta vara de o mobilitate individuala Grundtvig. A fost FANTASTIC! Un curs extrem de util, am
invatat foarte multe lucruri utile.
Multumesc pentru sprijin si consiliere!
Spor la treba tuturor!
daca am avea mai multi "actori" asemenea voua ehe...eram departe!
Toate actiunile initiate in cadrul programelor LLP au fost foarte bine structurate si foarte bine elaborate . Sper sa
existe in continuare astel de proiecte .
Sper sa dureze cat mai mult posibilitatea formarii in cadrul acestor programe finantate de anpcdefp! Bafta echipei
minunate!
Cu multumiri si felicitari tuturor acelor dintre dvs care au inteles ce rol important joaca atitudinea si sprijinul real pe
care il acordati in atragerea cat mai multor beneficiari "noi" si motivarea celor "vechi" de a merge mai departe...
Cu siguranta participarea la proiecte europene este o sansa pentru elevii, studentii si profesorii din Romania in special
din zone periferice sau din provincie, in ceea ce priveste formarea unei vioziuni despree Europa...
La mai multe si mai diverse!
Va felicit!
Multumiri pentru colaborarea deosebita.
Va multumim ca existati si sustineti aceste programe care vin in intampinarea problemelor identificate in comunitatile
noastre.
Multumiri Comisiei Europene si echipei ANPCDEFP.
va multumesc
Va multumesc pentru sprijinul acordat pe parcursul primului an de proiect. Keep up the good work!
Felicitari!
Felicitari pentru volumul de munca depus!
Pe ansamblu pot sa spun ca am avut o colaborare foarte buna cu echipa Tineret in Actiune. Am primit indrumare si
raspunsuri clare, cu o singura exceptie. Sper ca acea situatie sa nu ne afecteze la raportul final. Ca nota.. un -10!
Multumesc, programul Tineret in Actiune mi-a schimbat viata. Fara el, probabil m-as fi plafonat, mergand in fiecare zi
la birou fara sa existe ceva care sa imi faca inima sa bata mai tare din cand in cand. Din cand in cand insemnand
termenele limita si agitatia de a depune un proiect sau experientele internationale care m-au marcat (pozitiv) si m-au
schimbat total!
Pentru o scoala experienta europeana dintr-un priect multilateral insemna progres, schimbare, inovatie si valoare.
Multumesc pentru aceste sanse!
Felicitari!
Va felicit pentru implicare si pentru seriozitate si mi-as dori sa ma pot ridica la nivelul solicitat de dumneavoastra,
astfel incat aplicatiile mele viitoare sa fie cat mai bune. Am mai aplicat si pentru vizite pegatitoare (buget induficient),
si pentru parteneriate multilaterale Comenius (buget insuficient), si pentru mobilitati Grundtvig (respins), si la concursul
lansat de dumneavoastra, "Povesti de mobilitate". Nu voi dezarma si voi aplica in continuare, pentru ca si copiii din
scoala mea sa beneficieze de avantajele unor astfel de activitati motivante, placute si interesante.
Mult bine!
P.S. Aceleasi afirmatii le-as fi facut si in cazul in care nu mi s-ar fi garantat confidentialitatea.
Multumesc mult ANPCDEFP si UE pentru aceasta oportunitate oferita cadrelor didactice din Romania!
Felicitari!!!
Serviciile oferite de Agentie sunt profesioniste si foarte bine coordonate!
MULTUMESC SI FELICITARI
Felicitari pentru modul de promovare al proiectelor catre beneficiari.
Felicitari!
Multumim că existaţi!
Felicitãri pentru întreaga activitate!
Felicitari si continuati sa fiti ”open mind” !
Multumesc echipei ANPCDEFP pentru oportunitatea participarii la activitati de formare profesionale, pentru sprijinul
oferit in derularea proiectelor.
Felicitari pentru profesionalismul reprezentantilor Agentiei.
Va multumesc pentru sprijinul acordat pana acum.
Sanatate!
Multumesc ANPCDEFP!!
Succes in continuare!!
Cele mai utile informatii sunt cele transmise pe grupurile electronice, e-mail-uri de diseminare, attachment-e cu
materiale specifice, dar poate si mai importante sunt evenimentele tip seminar organizate de ANPCDEFP.
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Apreciez materialele informative
Foarte apreciate si de cadrele didactice si elevi
Consider că explicaţiile privind vizitele de studiu au fost insuficiente. În rest, multe felicitări echipei Comenius.
Echipa foarte bine pregatita profesional si care desfasoara munca de reala calitate
Aveti profesionisti care isi fac meseria foarte bine. Am dori sa primim cu promptitudine raspunsuri la nelamuriri
(privind cerinta si asteptarile evaluatorilor) privind unele intrebari/titluri de paragrafe/subcapitole din formularul
raportului de activitate final
Doamnele de la AN sunt foarte amabile și bine documentate
consider ca personalul Agentieieste format din profesionisti care isi vin in ajutorul nostru cu solutii pertinente si
corectitudine.
Eu am fost foarte multumita! Cand am avut vreo nelamurire am trimis mail si am primit imediat raspuns.
Multumesc pentru rapiditatea si calitatea raspunsurilor.
Colaborare excelenta.
Colaborarea a fost foarte efeicienta.
SIncere felicitari, feed-back prompt si la obiect.
Echipa Comenius este caracterizata prin corectitudine si profesionalism.
Va uram succes in activitate
De cate ori am solicitat informatii de la Agentie, mi s-a raspuns in timp util, clar si la obiect.
am fost mai incantata de echipa si calitatea cooperarii cu aceasta decat in trecut.
Totdeauna am obtinut toate informatiile de care aveam nevoie.
Persoanele din cadrul agentiei cu care am avut legatura este extrem de serios, punctual si profesionist. Cu toata
sinceritatea apreciez foarte mult toate programele din cadrul LLP.
La orice solicitare mi s-a raspuns cu amabilitate și într-un mod deosebit de clar și precis.
Am avut o colaborare foarte buna cu personalul Agentiei si nu consider ca exista ceva ce trebuie imbunatatit.
am primit lamuriri de fiecare data cand am avut neclaritati
Cred ca aici e nevoie de numele persoanelor cu care am intrat efectiv in contact de la inceputul pana la sfarsitul
proiectului. Nu stiu cum vor fi procedand alti angajati ai Agentiei, dar doamna MArioara Ene, doamna Angelica Radu
si domnul MArius Borcea au dat dovada de un profesionalism ireporsabil.
Colaborarea a fost excelenta,imi doresc acelasi lucru si in contiuare
Toate informatiile au ajuns la timp, consultan a promptă i în concordan ă cu ultimele noută i. Multumim!
Personalul Agentiei este caracterizat de profesionalism, promptitudine si multa energie.
Multumim pentru dvs.cei si cele ce cred ca impreuna putem imbunatati viata educationala si ne spriijiniti dindu-ne
incredere si putere sa aratam si altceva romanilor,o altfel de scoala, asa cum ar trebui sa fie scoala noastra,o scoala
europeana cu valori europene.Si datorita acestor programe, in fiecare scoala participanta se aprinde o flacara a
sperantei si a binelui si eu cred ca nu e putin!
Consilierea de foarte buna calitate a expertilor din cadrul AN a dus la implementarea cu succes a proiectelor.
Foarte punctuale informarile; la fel, materialele puse la dispozitie. De asemenea, crearea unui grup pentru diseminari
si schimb de idei si experienta a fost o idee minunata.
Pana acum totul a decurs bine.
Personalul este exceptional.
Colaborare excelenta. Una dintre putinele agentii care gestioneaza fonduri europene in care competenta,
promptitudinea si respectul pentru beneficiar reprezinta chiar un scop in sine.
A fost o experienta de neuitat
mereu prompti si deschisi si intelegatori
Este o echipa de profesionisti.
Felicitari tuturor!
Deschidere, amabilitate, explicatii clare si precise, promptitudine. Felicitari!
NU am nimic de reprosat. Atitudinea este demna de un stat european civilizat.
Sunt foarte multumita cu privire la colaborarea cu compartimentul Grundtvig
Personalul este binevoitor si ne ajuta ori de cate ori avem nevoie
Am participat la programul Grundtvig și am fost uimită de multele informaţii și oportunităţi de care putem profita
tocmai datorită ANPCDEFP, deoarece am constatat că nu este la fel în toate ţările (de ex. eram printre puţinii care
știau de existenţa și de posibilitatea de utilizare a documentului de mobilitate Europass). În același timp, ori de câte ori
a fost nevoie să trimit un mail către Agenţie, răspunsul a fost prompt.
Colaborarea a fost foarte buna, multumesc inca o data pentru sprijinul primit.De cate ori am solicitat detalii le aam
primit promt si relevant.
Florentina Anghel este un model de promptitudine si eficienta.

35

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atitudine foarte deschisa, raspunsuri prompte.
Colaborarea a fost foarte buna.
Cred ca sunteti(impreuna cau BRCT Timisoara) singurele structuri care dovediti asa deschidere si rabdare fata de
solicitarile cadidatilor, chiar daca uneori sunt copilaresti.
mereu prompti, chiar mereu! multumesc!
Sa ramana asa si e bine
Echipa super
Foarte buna colaborarea cu personalul Agenţiei care mi-a asigurat informarea și consultanţă în toate etapele
proiectului:
Personalul este bine instruit, ofera informatii detaliate in legatura cu toate aspectele de interes, respecta persoanele cu
care se afla in contact, le ofera feadback constructiv si sustinere.
As fi dorit explicatii mai clare.
Toti coordonatorii din agentie sunt deosebit de intelegatori, foarte bine pregatiti profesional, amabili si foarte prompti.
Da foarte buna colaborarea. transparenta, profesionista, pasionata.
Colaborarea a fost cat se poate de eficienta. Practic, am gasit raspuns prompt la toate intrebarile si problemele
aparute foarte buna colaborare si consultanta a rusit sa duca la implementarea si finalizarea cu succes a proiectelor
de mobilitate.
Echipa super.
Colaborare foarte buna
Colegii din cadrul LLP sunt competenti , dau dovada de profesionalism si adopta o atitudine pozitiva.
Felicitari!
Din punctul meu de vedere colaborarea cu personalul Angentiei a fost la superlativ; am primit toate informatiile
necesare in toate etapele proiectului (am colaborat in mod deosebit cu d-na Ene Marioara)
Este important si binevenit pentru noi, participantii, ca avem posibilitatea sa comunicam cu Agentia pe mai multe cai:
telefon, internet, posta,...
Multumim pentru amabilitate, deschidere, profesionalism si promptitudine.
D-na Ene Marioara este o profesionista.
Explicatii clare, precise si corecte, promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)
am primit lamuriri de fiecare data cand am avut neclaritati
Nu au existat probleme de comunicare, de fiecare data cand am contactat agentia, am primit informatii clare si
precise.
Totul a fost Ok. Pe Actiunea 1.1. personalul a avut multa rabdare si amabilitate.
Echipa ce isi face treaba, de ar fi toti ca ei...
Programul de formare la care am participat a fost unul foarte bine organizat si care a raspuns la nevoile mele de
formare.
Felicitari! Dati dovada de un impecabil profesionalism de fiecare dată.
Nu avem plangeri. Totul este creat in sprijinul beneficiarilor.
Personalul de la departamentul Finanaciar al Agentiei isi face datoria cu corectitudine si obiectivitate, conform legii
Activitatea acestui compartiment cea a unor profesionisti, pentru buna derulare a proiectelor
nu am nemultumiri pentru ca personalul de la departamentul Financiar isi fac datoria cu corectitudine
Deoarece am aplicat pe mai multe programe , am "cam incurcat " modalitatea de trimitere a documentelor. Doresc
sa multumesc inca o data departamentului finaciar ,si nu numai, pentru amabilitate si intelegere.
Colaborare in termeni foarte buni.
Acest tip de colaborare se doreste in fiecare domeniu.
Sunt corecti si profesionisti.
Va uram succes in activitate
M-a sprijinit cu toate informatiile de care aveam nevoie.
Am primit îndrumări și sfaturi atunci câns am solicitat acest lucru.
Am avut numai de invatat de fiecare data cand au avut loc intalnirile de la Bucuresti. Sunt o echipa tanara cu
experienta foarte mare. Toata stima!
Toate informațiile au fost foarte utile.
Personanlul din acest departament este foarte eficient, incercand sa gaseasca solutii la orice mica problema se iveste.
Multumim pentru amabilitate
Nu am avut un contact direct cu acest departament decat in cazul seminarului de informare de la Bucuresti, dar cred
ca in cazul in care as avea o nelamurire as primi un raspuns prompt si precis.
Nu ! dimpotriva avem un sprijin corect, profesional, prompt.
Felul in care suntem abordati este impresionant. Foarte buna organizare
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m-au ajutat, nu au existat nici un fel de probleme
eplicatii precise si de mare ajutor.
Colaborarea cu departamentul Financiar al Agenţiei a fost foarte buna.
Corecti si precisi
am colaborat foarte bine! mult spor mai departe!
Foarte buna a fost colaborarea cu departamentul Financiar al Agenţiei.
Toate explicatiile primite au fost clare si la obiect, am primit intotdeauna sprijin si intelegere, explicatii suplimentare si
detalii clarificatoare.
Colaborarea cu departamentul financiar o apreciez ca foarte buna.
Este de apreciat rabdarea de care a dat dovada personalul din compartimentul financiar, pentru a clarifica toate
aspectele legate de intocmirea unui raport final corespunzator.
Colaborare foarte bună, nefiind cazul de propuneri
Multumesc personal D-nului Marius Bercea care m-a indrumat pentru a remedia greseala aparuta la tehnoredactarea
contului.
Multumim pentru amabilitate, deschidere, profesionalism si promptitudine.
Colaborarea cu departamentul Financiar al Agenţiei a fost prompta si precisa, manifestand deschidere si rabdare.
am primit lamuriri de fiecare data cand am avut neclaritati
Totul a decurs fara probleme.
Orice intrebare am avut, au incercat sa o elucideze, si au fost bine intentionati, si au incercat sa inteleaga facturile si in
alte limbi. Doar cand nu au reusit au trimis la tradus. Colaborare excelenta.
Trebuie sa mentionez ca, de fiecare data, cand am avut nelamuriri responsabilul financiar a raspuns clar si prompt la
intrebarile mele.
Am beneficiat de indrumare prin intermediul responsabilului de actiune. Cate un + ambelor parti implicae.
Foarte amabili si apropiati, dar in acelasi timp exigenti si corecti
Poate parea exagerat sa dai click pe foarte bine peste tot, dar este o institutie foarte bine pusa la punct...
Colaborarea cu personalul Agenţiei cu care am intrat în contact în timpul misiunilor de verificare/audit al proiectului a
fost buna.
In timpul seminariilor organizate de catre ANPCDEFP, reprezentanti din cadrul serviciului de audit au avut o larga
deschidere pentru a explica care sunt etapele procesului de audit si in ce consta concret fiecare verificare.
In anul 2008 cand am avut o astfel de vizita, personalul Agentiei a fost extrem de deschis si lucrurile au decurs bine
pentru ca am simtit sprijin si colaborare.
Colaborare foarte bună
Multumim pentru amabilitate, deschidere, profesionalism si promptitudine.
Colaborarea cu doamnele este foarte bună, acestea dând dovadă de profesionalism si deschidere pentru buna
derulare a proiectelor
Cei care au venit pentru verificari au fost obiectivi si corecti. acesta este tipul de oameni cu cae se poate purta un
dialog constructiv din care noi profesorii a vem intotdeauna .
Sunt foarte multumita de modul de desfasurare a colaborarii.
Va uram succes in activitate
am primit lamuriri de fiecare data cand am avut neclaritati
Multumesc tuturor pentru sprijin , incredere si incurajare.
foarte buna, profesionala!
Ii invit pe toti cei interesati sa aplice pentru un astfel de proiect
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