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1. Introducere 

Investiția în resursele umane s-a dovedit a fi, la nivelul instituțiilor, modalitatea cea mai sigură și cu 

efecte pe termen lung în ceea ce privește calitatea rezultatelor, potrivit standardelor și obiectivelor 

legate de dezvoltare sau schimbare. La nivel european resursele umane, pentru noile societăți de tip 

informațional, sunt o resursă strategică, capitalul uman fiind considerat la fel de important, sau chiar 

mai important decât cel financiar.  

Documentele care au stat la baza programului Erasmus+ (amintind aici Strategia Europa 2020 – O 

strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii) au pus printre 

obiectivele strategice prioritare dezvoltarea resurselor umane, considerate capabile să producă și să 

reproducă celelalte resurse aflate la dipozitia unei instituții sau organizatii. Oamenii sunt “resursele 

active”, de aceștia depinde și cu aceștia începe schimbarea, potentialul lor contribuind la creșterea 

eficienței și eficacității organizaționale. Formarea în context european reprezentă, prin urmare, o miză 

pentru transformările așteptate la nivel instituțional și, mai departe, la nivel social și economic.  

Pe de altă parte, educarea și formarea personalului reprezintă o reală provocare, fiind căile care conduc 

la schimbări organizaționale greu de estimat la nivel de consecințe asupra vieții organizației. Mai ales 

când sunt estimate schimbări pe termen mediu și lung, comportamentul celor care sunt responsabili de 

schimbare implică, nu de puține ori, rezistență și supraestimarea riscurilor în gestionarea dificultăților 

zilnice, în defavoarea beneficiilor.  

Dacă la nivel cantitativ resursele umane au tendințe de evoluție relativ previzibile, la nivel calitativ 

dezvoltarea acestora este considerată de Comisia Europeană și de Consiliul European ca fiind una dintre 

priorități pentru cooperarea europeană în domeniul educației, formării și tineretului. Competențele 

profesionale, dar și competențele de bază și ”soft skills” sunt considerate la fel de importante, 

contribuind la schimbări de comportament, mentalitate, atitudine la nivelul societăților care 

intenționează să își dezvolte sau conserve valorile naționale, cultura sau tradiţiile.      

Pornind de la aceste considerente, prezentul studiu continuă analiza modului în care resursele umane 

implicate în educație și formare în instituții din România (domeniile educație școlară, formare 

profesională, educația adulților, învățământ universitar și tineret) au fost susținute prin programul 

Erasmus+ - Acțiunea cheie 1, prin proiectele finalizate care au primit finanțare în anul 2015.   

Au fost urmărite obiectivele unui studiu anterior (Observator 2014) care a făcut această analiză pentru 

anul de debut al programului Erasmus+, fiind analizate, pentru anul 2015, modul în care resursele 

umane formate și implicate în mobilități europene au contribuit la internaționalizarea instituțiilor de 

trimitere și la creșterea calității activităților desfășurate în instituțiile de proveniență.  
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2. Contextul realizării studiului  

Acțiunea cheie 1 – Mobilități cu scop de învățare - a continuat să constituie una dintre acțiunile 

prioritare ale programului Erasmus+, Comisia susținând, la nivel de politici europene și continuând să 

aloce, în 2015, bugete tot mai mari proiectelor care finanțează mobilitățile. 

Activitățile incluse în proiectele de mobilitate și-au propus dezvoltarea unor competețe de bază ale 

participanților, inclusiv a competențelor lingvistice, să contribuie la angajabilitatea participanților și la 

intrarea cât mai rapidă a absolvenților pe piața forței de muncă, să susțină dezvoltarea personală și 

profesională a celor care se ocupă de educație și formare sau de activități desfășurate cu tinerii, în țările 

participante la programul Erasmus+. Formarea sau dezvoltarea rețelelor profesionale, cooperarea și 

schimbul de bune practici și experiență, creșterea relevanței unor discipline și mai buna motivare a celor 

implicați în procesul de predare-învățare sau în activități de tineret au fost obiective urmărite de 

proiectele de mobilitate, pentru toate domeniile.  

Nu în ultimul rând s-a urmărit creșterea gradului de internaționalizare la nivelul instituțiilor (de trimitere, 

dar și de primire), corelarea planurilor de dezvoltare instituțională cu prioritățile europene în materie de 

educație și armonizarea, cel puțin la nivel de principii și valori, a diferitelor sisteme de educație din 

Europa.  S-a considerat că orice formă de educație sau formare care pornește de la valori europene sau 

de la contexte internaționale care depășesc granițele Europei, de la interculturalitate și diversitate 

culturală, de la conștientizarea problemelor actuale ale sistemelor de educație sau formare, sau care 

vizează problematica tineretului european, va adăuga valoare și va produce schimbări nu numai la nivel 

individual, ci și la nivelul instituțiilor implicate în proiecte.   

Schimbarea produsă de noul program, începând cu anul 2014 – care a constat în finanțarea instituțiilor și 

nu a persoanelor care doresc să învețe sau să se formeze într-o altă țară – s-a dovedit a fi benefică, așa 

cum se va vedea, pentru fiecare domeniu în parte, pentru instituțiile de trimitere, mai ales în ceea ce 

privește internaționalizarea acestora și dezvoltarea rețelelor de cooperare profesională dintre instituțiile 

partenere. Rezultatele proiectelor sunt în continuare (și cu atât mai mult), o sursă de inspirație și o bază 

de pornire pentru factorii de decizie pentru dezvoltarea unor strategii naționale care să țină cont de 

ceea ce poate să aducă inovator cooperarea internațională.  

Motivarea celor implicați în educație, formare și activități desfășurate cu tinerii pentru a schimba modul 

în care văd procesul de predare-învățare, pentru metode și activități non-formale, pentru ceea ce 

înseamnă calitatea înțeleasă ca fiind în corelație cu rezultatele celor educați, sunt provocări lansate de 

participanții la mobilitățile Erasmus+. Recunoașterea competențelor dobândite, creșterea atractivității 

procesului de educație și formare, schimbarea mentalităților și atitudinilor privind procesul de educație 

care se poate petrece la orice vârstă și în diverse contexte sunt efecte așteptate și importante la nivel de 

rezultate obținute de cei care trec prin acest proces.  
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 3.  Metodologie 

Pentru realizarea acestui studiu au fost analizate datele existente la nivel de Agenție Națională, 

principala sursă de informații fiind rapoartele beneficiarilor programului în anul 2015 – Acțiunea cheie 1 

(KA1) și informațiile disponibile pentru mobilitățile încheiate, existente în platformele programului și ale 

Comisiei Europene - Erasmus+Link, Mobility Tool+ și în baza de date a Agenției Naționale, Ficop. Au fost 

consultate, de asemenea, apelurile naționale și au fost corelate informațiile existente în toate sursele 

existente la data elaborării acestui studiu. 

Ca o primă observație – datele obținute din rapoartele finale sunt valabile și provin de la toți beneficiarii 

de mobilități în perioada analizată. Structura rapoartelor finale, însă, nu este identică la toate domeniile 

și s-a modificat de-a lungul anilor, chiar la același domeniu, în funcție de propunerile de îmbunătățire 

venite după primirea și analiza rapoartelor de către agențiile naționale. Prin urmare am optat pentru 

analiza informațiilor la fiecare domeniu pentru anul 2015, încercând să identificăm creșteri, descreșteri 

sau modificări de informații acolo unde acestea sunt prezente în rapoartele analizate. Acolo unde a fost 

posibil (la nivel de date generale, de exemplu) s-au putut face comparații și cu anul 2014 sau 2016, 

pornind de la datele existente și oferite de Observator 2014 sau de la datele existente în sursele de 

documentare prezentate mai sus.  

Pot exista posibile erori (explicate pe parcurs), datorate modului în care fiecare beneficiar a știut sau nu 

răspunsul la itemul din raport. Cum foarte puțini itemi (practic nesemnificativ de puțini) au avut ca 

variantă de răspuns ”nu știu”, o parte dintre beneficiari care nu cunoșteau răspunsul au selectat  

varianta „nu”. Pentru eliminarea, pe cât posibil, a erorilor care puteau fi verificate, informația s-a corelat 

cu datele existente în platformele Comisiei Europene. De exemplu, la întrebarea dacă în urma cursului 

au primit un certificat sau dacă s-au încheiat acorduri de formare, dacă un singur participant a răspuns 

”nu”, deși toți colegii care au mers la același curs, în aceeași perioadă au răspuns da, s-a menținut 

răspunsul, dar s-au făcut comentarii.  

Mai trebuie precizat, de asemenea, că pentru realizarea studiului anterior, Observator 2014, s-au cules 

date și prin intermediul unei anchete prin chestionar, dată fiind perioada de debut a programului, când 

multe informații lipseau din rapoarte. Rata de răspuns la chestionar a fost, însă, mică - de 1 răspuns la 4 

chestionare trimise. În cazul sudiului actual, deși rapoartele nu conțin toate informațiile (nu s-a putut 

determina genul beneficiarilor de mobilități, de exemplu) și nu sunt coerente în solicitarea informațiilor 

în anii 2014 și 2015, structura rapoartelor finale schimbându-se și îmbunătățindu-se, se poate observa 

că acestea oferă multe informații și – ceea ce este important – informațiile provin de la toți beneficiarii 

care au participat la mobilități în anul 2015.  
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4. Rezultatele analizei    

4.1. Acțiunea cheie 1 – privire generală 

Numărul total de candidaturi pentru proiectele de mobilitate (toate domeniile) depuse în anul 2015 

este de 1732, cele aprobate fiind 483. Rata de succes (ponderea proiectelor finanțate din totalul 

proiectelor depuse) a fost de 27.88%.  

În anul 2014 rata de succes este aproximativ aceeași cu cea din 2015 - 27%, fiind depuse 1811 

candidaturi, dintre acestea 485 proiecte aprobate. Numărul de candidaturi a fost mai mare, acest lucru 

exprimând încrederea candidaților în noul program și dorința acestora de a obține finanțare din 

programul Erasmus+.  

• Repartiția candidaturilor depuse în funcție de mediul de rezidență al instituțiilor 

Dintre instituțiile care au depus candidaturi majoritare sunt cele din urban – 1548 (89.38%), ca și cele 

care au primit finanțare – 329 (85.90%). Instituțiile din rural au depus 184 de candidaturi (10.62% din 

total), dintre acestea fiind finanțate 54 (14.10%).  

 Comparativ cu anul 2014 se remarcă faptul că, în anul 2015, ponderea proiectelor finanțate de instituții 

din rural cunoaște o creștere, de la 5.6% la 14.10%, ceea ce reprezintă un aspect pozitiv.   

  

• Repartiția candidaturilor depuse pe județe (în funcție de locul de rezidență al instituțiilor)  

Totalul candidaturilor depuse la toate domeniile este, așa cum se arăta mai sus, de 1732, numărul celor 

aprobate fiind de 483. Potrivit graficului carte urmează, pe primul loc în ceea ce privește depunerea 

candidaturilor pentru proiecte de mobilitate se află, în ordinde: orașul București – cu 197 de candidaturi 

depuse, aprobate fiind 53, județul Dolj – 138 depuse, 36 aprobate, județul Iași – 134 depuse, 37 

aprobate.  

Urban, 
1548, 

89.38%

Rural, 
184, 

10.62%

Repartiția numărului total de 
candidaturi depuse pentru proiecte de 

mobilitate Erasmus+ în funcție de 
mediul de rezidență al 

organizațiilor/instituțiilor candidate

Urban, 
329, 

85.90%

Rural, 54, 
14.10%

Repartiția numărului total de 
candidaturi finanțate  pentru proiecte 
de mobilitate Erasmus+ în funcție de 

mediul de rezidență al 
organizațiilor/instituțiilor candidate
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Județele cu cel mai mic număr de proiecte depuse sunt Ialomița (3 depuse, 1 aprobat) și Giurgiu  (4 

depuse, 2 aprobate). 

 

• Repartiția candidaturilor pe tipuri de instituții 

Instituțiile care au depus candidaturi se repartizează astfel:  
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Cele mai multe instituții care au depus candidaturi sunt asociațiile (880), dacă la acestea se adaugă și 

fundațiile (50), și organizațiile non-guvernamentale (41) totalul acestora ajunge la 971. Asociațiile sunt 

urmate de liceele sau colegiile tehnice, tehnologice și vocaționale (265) și școlile gimnaziale (142).  

Trebuie precizat faptul că, în 2014, universitățile dețineau primul loc ca tip de instituție de proveniență a 

beneficiarilor de mobilități (potrivit Observatorului din 2014). Problema anului 2014, însă - și dificultatea 

comparațiilor - constă în faptul că pentru anul 2014 au fost luate în considerare toate mobilitățile 

efectuate la nivel de universitate, nu numai cele ale personalului.   

Repartizarea pe tipuri de instituții care au primit finanțare în anul 2015 pentru candidaturile aprobate 

este următoarea: 185 sunt asociații, 106 sunt licee sau colegii tehnice, tehnologice și vocaționale și 100 

sunt universități: 
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• Bugetele alocate proiectelor de mobilitate  

Bugetul Erasmus+ a cunoscut creșteri în perioada 2014-2016. Astfel, potrivit Apelului pentru 

propuneri de proiecte, bugetul total alocat României a fost în 2014 de 49.253.389 Euro, în 2015 – de 

54.514.335 Euro și în 2016 – de 57.728.545 Euro. 

Pornind de la bugetul total, în anul 2014 bugetul alocat mobilităților a fost, la nivel de Apel la 

propuneri, 37.247.804 Euro (75.62% din bugetul programului), cel final fiind de 37.848.705,44 Euro,  

cu 699.901,44 Euro mai mare, reprezentând 76.84% din bugetul total alocat programului.  

Pe domenii, în anul 2015 proiectele de mobilitate au avut alocate bugete (la nivel de Apel la 

propuneri) așa cum se poate vedea în tabelul care urmează. Pot fi observate creșterile de buget în 

perioada 2014-2016, dar și creșteri ale bugetului contractat și ale bugetului final, pentru fiecare 

domeniu. Diferențele apar (și au fost luate în calcul) datorită faptului că o parte dintre proiectele 

trecute pe lista de rezervă la proiectele de mobilitate au fost finanțate în momentul în care s-a putut 

face o realocare în favoarea acestora, din banii rămași disponibili de la alte acțiuni.  

În anul 2015, la nivel de Apel la propuneri, proiectelor de mobilitate li s-au acordat 42.341.832 Euro 

(77.67% din total), în final bugetul acestora fiind de 42.405.501,35 Euro, cu 63.669,35 mai mare 

(77.78% din total) – alocarea inițială fiind mult mai aproapiată de bugetul final utilizat pentru 

finanțarea proiectelor de mobilitate. Este anul în care mobilitățile au absorbit procentul cel mai 

mare din bugetul total.  
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În anul 2016, la nivel de Apel la propuneri, bugetul alocat mobilităților a fost de 43.101.767 Euro 

(74.66%), cel final fiind de 42.753.064,30 Euro (74.05%) – deci mai mic decât cel inițial alocat cu 

348.702,70 Euro. 

Se remarcă, de asemenea, că bugetul cel mai mare a fost alocat, la nivel de Apel la propuneri, 

Educației universitare (Învățământului superior), acest domeniu fiind urmat de domeniul Educație 

și Formare Profesională (VET), Tineret, Educație Școlară și Educația Adulților, în final (în ceea ce 

privește bugetul absorbit) menținându-se aceeași ierarhie la nivel de buget.  

Trebuie precizat, de asemenea, că bugetul VET (mobilități) include în tabelul care urmează toate 

mobilitățile finanțate în perioada 2014-2016, dar că acesta (așa cum se va vedea mai departe) este, 

de fapt, împărțit între mobilitățile pentru staff și cele pentru elevi.  

Conform Apel pentru propuneri de proiecte 2014 , 
2015, 2016 Buget contractat Buget la final 

Domeniul  

Actiunea Cheie 1 Proiecte de 
Mobiliăți 

Actiunea Cheie 1 Proiecte de Mobiliăți Actiunea Cheie 1 Proiecte de Mobiliăți 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Educație 
școlară 

1372665 1498943 
1548837 1659407 

1757205 1638019 1639157 1741250 1604420 

Educația 
Adulților 

231676 236981 
244869 268270 

278425 293675 265611.15 276465 287221 

VET 9710920 9933264 10067510 9645119 10106514 9905935 9634181.9 10090946.05 9546329.18 

Învățământ 
superior 

Total mobilitati in tari ale 
programului 

Total mobilitati in tari ale programului Total mobilitati in tari ale programului 

20380589 20847229 21399317 21683274 21325778.72 21756015 20938266 21048763.72 21416283.21 

Mobilitate către şi dinspre țările 
partenere 

Mobilitate către şi dinspre țările partenere Mobilitate către şi dinspre țările partenere 

  4476950 4476950   4367304 5123115   4053043.6 4756716.6 

Tineret 5551954 5348465 5364284 5592096.43 5417350.29 5360292.84 5371489.39 5195032.98 5142094.31 

Total (EURO) 37247804 42341832 43101767 38848166.43 43252577.01 44077051.84 37848705.44 42405501.35 42753064.3 

 

• Situația bugetului alocat pe domenii în anul 2015 și în anul 2016 

Mobilități în domeniul Educație școlară și Educația adulților  

Domenii 2015 

Buget total la final Mobilitate 

staff Educație școlară  

in EURO 

1741250 

Buget total la final Mobilitate 

staffEducația Adulților 

în EURO 

276465 
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Pentru proiectele din domeniul Educație școlară și Educația adulților anul 2015 reprezintă un an de 

creștere a bugetului, comparativ cu anul 2014. În anul 2016 continuă creșterea de buget pentru 

Educația adulților (dat fiind faptul că bugetul pentru mobilități a fost mic la acest domeniu, comparativ 

cu cererea de finanțare), dar la bugetul final absorbit de proiectele finanțate la Educația școlară se 

observă o scădere.   

Domenii 2016 

Buget total la final Mobilitate 

staff Educație școlară  

in EURO 

1604420 

Buget total la final Mobilitate 

staffEducația Adulților 

în EURO 

287221 

 

• Mobilități în domeniul Educație și Formare Profesională (VET) 

2015 

Buget total la final Mobilitate VET 
În EURO 

Buget final Mobilitate staff VET 
În EURO 

Procent staff din 
total 

10090946.05 391770 3.88% 

 

În anul 2015, din totalul bugetului final al domeniului, mobilitățile personalului (staff) au reprezentat 

3.88% (391770 Euro), fiind anul (din perioada 2014-2016) când proiectele finanțate absorb la final cea 

mai mare sumă. În anul 2016, ca și în cazul majorității domeniilor, se observă o scădere de buget la nivel 

de mobilități, mobilitățile pentru personal (staff) ajungând la 225190 (2.36%).  

2016 

Buget total la final Mobilitate VET 
În EURO 

Buget final Mobilitate staff VET 
În EURO Procent staff din total 

9546329.18 225190 2.36% 

 

• Mobilități în domeniul Învățământ universitar 

2015 

Buget total la final Mobilitate 
Învățământ superior (KA103) 

În EURO 

Buget final Mobilitate staff 
Învățământ superior (KA103) 

În EURO 
Procent staff din 
total 

20760382,72 2915651.00  14.04% 

 

În cazul mobilităților finanțate prin proiecte depuse la domeniul Învățământ universitar se observă că, în 

anul 2015, bugetul destinat mobilității personalului (staff) prin proiecte KA103 reprezintă 14.04% - 
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2.915.651,00 euro, acesta cunoscând o scădere în anul 2016 – 2.761.827,00 Euro, ponderea fiind de 

12.90%.  

2016 

Buget total la final Mobilitate 
Învățământ superior  (103) 

În EURO 

Buget final Mobilitate staff 
Învățământ superior (103) 

În EURO 
Procent staff din 

total 

21416283.21 2761827.0  12.90% 

 

• Mobilități în domeniul Tineret  

2015 

Buget total la final Mobilitate 
tineret  

În EURO 

Buget final Mobilitate lucrători 
de tineret 
În EURO 

Procent staff din 
total 

5149646.35 1278465.19  24.83% 

 

La momentul redactării studiului s-a putut calcula bugetul final pentru finanțarea lucrătorilor de 

tineret numai pentru anul 2015 – acesta fiind de 1278465.19 Euro și reprezentând 24.83% din totalul 

bugetului final al acestei acțiuni. Pentru anul 2016 s-a calculat doar bugetul totaL, acesta fiind de 

5.142.094.31 Euro. 

Ceea ce se poate observa referitor la proiectele aprobate pentru finanțare de la domeniul Tineret este 

că, la acest domeniu, lucrătorilor de tineret li s-a acordat ponderea cea mai mare din bugetul total al 

acțiunii, comparativ cu celelalte domenii finanțate prin programul Erasmus+ la acest domeniu. 

2016 

Buget total la final Mobilitate 
tineret  

În EURO 

Buget final Mobilitate lucrători 
de tineret 
În EURO 

Procent staff din 
total 

5142094.31 N/A  0.00% 

 

• Rata de absorbție 

Rata de absorbție la nivelul întregului buget a cunoscut o anumită dinamică, așa cum se poate observa 

și în tabelul care urmează. Aceasta a reprezentat, la nivel de buget final,  101.61% în anul 2014, 

100.15% în anul 2015 și 99.19% în anul 2016, anul 2015 fiind anul în care proiectele finanțate au 

cheltuit (prin alocare de la alte acțiuni și prin finanțarea unor proiecte aflate pe lista de rezervă) cel 

mai mare buget.   
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Cea mai bună rată de absorbție la final este, în anul 2014, rata de la Educația școlară (119.41% – fiind 

și cea mai mare rată din perioada 2014-2016), fiind urmată de rata de la Educația adulților (114.65%), 

Învățământ universitar (mobilități în țările programului) de 102.74%, VET – 99.21% și Tineret (96.75%).  

În anul 2015 rata de la Educația adulților este cea mai mare rată de absorbție (116.66%), fiind urmată 

de rata de la Educație școlară (116.17%), cea de la VET (101.59%) și cea de la Învățământ universitar 

(mobilități între țările partenere) – 100.97%, mobilitățile către și dinspre țările partenere având o rată 

mai mică, de 90.53%. Domeniul Tineret are o rată de absorbție de 97.13%.  

În anul 2016 pe primul loc în ceea ce privește rata de absorbție a bugetului final se află domeniul 

Educația adulților, cu o rată de 117.30%, fiind urmat de domeniul Învățământ universitar (mobilități 

către și dinspre țările partenere – 106.25%, Învățământ universitar (total mobilități în țări ale 

programului) - 100.08%,  Educație școlară (103.59%), Tineret (95.86%) și VET (94.82%).  

 
 
 

Domeniul 

Procent de absorbtie  
La final fata de contractat 

Procent de absorbtie  
La final fata de bugetul alocat 

initial 

Actiunea Cheie 1 Proiecte 
de Mobiliăți 

Actiunea Cheie 1 Proiecte de 
Mobiliăți 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Educație 

școlară 
98.78% 99.09% 97.95% 119.41% 116.17% 103.59% 

Educația 

Adulților 
99.01% 99.30% 97.80% 114.65% 116.66% 117.30% 

VET 
99.89% 99.85% 96.37% 99.21% 101.59% 94.82% 

Învățământ 

universitar 

Total mobilitati in tari ale programului 

96.56% 98.70% 98.44% 102.74% 100.97% 100.08% 

 Mobilitate către şi dinspre țările partenere 
  

  92.80% 92.85%   90.53% 106.25% 

Tineret 
96.06% 95.90% 95.93% 96.75% 97.13% 95.86% 

Total 

(EURO) 
97.43% 98.04% 97.00% 101.61% 100.15% 99.19% 
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4.2. Domeniul Educație Școlară  

• Informații generale  

În anul 2015 au fost depuse 359 de proiecte, fiind finanțate 71. Acestea sunt repartizate pe județe așa 

cum se poate observa în graficul care urmează.  

Comparativ cu anul 2014 numărul de candidaturi depuse este mai mic (în 2014 fuseseră depuse 534 de 

proiecte), numărul de proiecte finanțate cunoscând, însă, o ușoară creștere (de la 62 la 71 proiecte).  

 

Rata de succes este de 19.77%, mai mare decât cea obținută de proiectele de mobilitate în anul 2014 

(când fusese de 12%). Deși bugetul, așa cum s-a văzut, a crescut practic de la an la an și acestui domeniu 



15 
 

i s-au alocat sume tot mai mari (inclusiv prin realocare de la alte domenii), principalul motiv al unei rate 

de succes care se menține la valori mici este numărul foarte mare de candidaturi comparativ cu bugetul 

alocat și nu calitatea scăzută a acestora.   

Cel mai mare număr de candidaturi sunt depuse de instituții din județul Iași (39 candidaturi), fiind 

urmat de București și Suceava (21 de candidaturi fiecare). Sunt multe județe  care nu au depus decât o 

singură candidatură (Harghita, Ialomița, Mehedinți și Mureș).  

Cea mai mare rată de succes o au candidaturile din județul Arad (62.50% - 8 proiecte depuse, 5 

finanțate), fiind urmate de Covasna (60% - 5 proiecte depuse 3 finanțate) și Călărași (50% - 2 proiecte 

depuse, 1 proiect finanțat).  

• Distribuția candidaturilor în funcție de mediul de rezidență al instituției  

Cele mai multe instituții care au depus candidaturi provin din mediul urban - 349 de instituții, 

reprezentând 97.21% din total. Doar 10 instituții din rural au trimis candidaturi (2.79%). În ceea ce 

privește candidaturile aprobate, 6 candidaturi ale unor instituții din rural au primit finanțare (8.45%), 

marea majoritate provenind din urban (65 de instituții – 91.55%).  

 
 

• Distribuția candidaturilor pe tipuri de instituții 

Cele mai multe instituții care au trimis candidaturi sunt școlile gimnaziale (134), fiind urmate de liceele 

tehnologice, tehnice, vocaționale (111) și de liceele sau colegiile teoretice (70). 

 

Rural, 
10, 

2.79%

Urban, 
349, 

97.21%

Repartiția numărului de candidaturi 
depuse în domeniul Educație 

școlară depuse în funcție de mediul 
de rezidență al 

instituției/organizației candidate

Rural, 
6, 

8.45%

Urban, 
65, 

91.55%

Repartiția numărului de candidaturi 
aprobate domeniul Educație școlară 

depuse în funcție de mediul de 
rezidență al instituției/organizației 

candidate
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În ceea ce privește candidaturile aprobate, cele mai multe provin de la  liceele tehnologice, tehnice, 

vocaționale (29) fiind urmate de școlile gimnaziale (21) și de liceele sau colegiile teoretice (14).  

 

• Mediul de rezidență al instituțiilor de trimitere 

În ceea ce privește mediul de rezidență al instituțiilor de trimitere,  marea majoritate o reprezintă cele 

din mediul urban. Din totalul de 792 de participanți, 91.41% (724) provin din acest mediu și doar 68 de 

beneficiari (8.59%) provin din instituții din rural:  

 

134
111

70
18

9
5
4
3
2
1
1
1

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Scoala Gimnaziala

Liceu/Colegiu Teoretic

Centru de Educatie Incluziva

Club/Palat al copiilor

Școală primară

Persoană fizică autorizată

Repartiția numărului de candidaturi depuse pentru mobilități în 
domeniul Educație școlară în funcție de tipul instituției/organizației 

candidate

Număr candidaturi depuse

1

2

4

14

21

29

0 5 10 15 20 25 30 35

Școală primară

Centru de Educatie Incluziva

Grădiniță

Liceu/Colegiu Teoretic

Scoala Gimnaziala

Liceu/Colegiu tehnic/tehnologic/vocational

Repartiția numărului de candidaturi contractate pentru mobilități în 
domeniul Educație școlară în funcție de tipul instituției/organizației 

candidate

Număr candidaturi contractate



17 
 

 

• Repartiția numărului de participanți în funcție de județul de rezidență al instituțiilor de 

trimitere  

În funcție de mediul de rezidență al instituțiilor de trimitere participanții se distribuie astfel: pe primul 

loc se află județul Iași, 12% dintre participanții la mobilități (95 de beneficiari) fiind cei care provin din 

instituții din acest județ, fiind urmat Vaslui, cu 75 de beneficiari și Timiș cu 71 beneficiari, (participanții 

din ambele județe reprezentând 9%), Arad (8%, 61 beneficiari) și București (7%, 56 beneficiari). Un 

număr mic de participanți (sub 2%) provin din instituții care se află în Caraș Severin, Constanța, Buzău, 

Bacău, Gorj, Sibiu,Teleorman, Vrancea și Argeș.  

 

 

Urban, 724, 
91.41%

Rural, 68, 8.59%

Repartiția numărului de respondenți în funcție de mediul de 
rezidență al instituțiilor beneficiare (de trimitere)

Arad
8%

Argeș
1%

Bacău
1%

Bihor
2% Botoșani

5%

Brașov
2%

București
7%

Buzău
1% Caraș Severin

1%
Călărași

2%

Cluj
2%

Constanța
1%

Covasna
2%

Dâmbovița
5%

Dolj
4%

Galați
6%

Giurgiu
2%

Gorj
1%

Iași
12%

Neamț
3%

Prahova
2%Sălaj

3%

Sibiu
1%

Suceava
5%

Teleorman
1%

Timiș
9%

Vaslui
9%

Vâlcea
3%

Vrancea
1%

Repartiția pe județe de rezidență a numărului de participanți la mobilitate 
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• Tipul instituției de trimitere/ beneficiară 

În ceea ce privește tipul de instituție de trimitere/ beneficiare, situația participanților la mobilități este 

următoarea: 

 

Pe primul loc se află beneficiarii care provin din liceele tehnice, tehnologice sau vocaționale, 362 

dintre participanți provenind din aceste instituții (45.71%). Urmează cei care lucrează în școlile 

gimnaziale (190 de participanți, aproximativ o pătrime - 23.99%) și cei din liceele sau colegiile teoretice 

(181 de beneficiari – 22.85%). Cei care lucrează în grădinițe reprezintă  (aproximativ 4% - 31 de 

persoane) și cei mai puțini provin din școlile primare (2 persoane).  

• Organizatorii și furnizorii de cursuri 

În ceea ce privește organizatorii de cursuri (109 organizații) trebuie precizat că o parte dintre aceștia au 

sediul într-o anumită țară, dar au desfășurat cursurile în alte țări, uneori furnizorul de curs fiind o altă 

instituție. Acest lucru se datorează faptului că, multe dintre cursurile structurate existente pe piața 

europeană a formării în anul 2015 sunt rezultate ale unor proiecte finalizate în programul precedent 

(LLP) și au fost gândite în parteneriate europene în care s-a decis, de comun acord, în ce țară și ce 

instituție va organiza cursul. Instituția responsabilă pentru desfășurarea formării a rămas partenerul sau 

partenerii organizației din România.  

Grădiniță, 31, 
3.91%

Școală primară, 2, 
0.25%

Școală gimnazială, 
190, 23.99%

Liceu/Școală 
gimnazială 

specială/Centru 
școlar de educație 

incluzivă, 26, 3.28%

Liceu/Colegiu 
teoretic, 181, 

22.85%

Liceu/Colegiu 
tehnic/tehnologic
/Vocațional, 362, 

45.71%

Repartiția numărului de respondenți în funcție de tipul 
instituțiilor beneficiare
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• Distribuția participanților în funcție de țara de rezidență sau în care s-au organizat cursurile  

Repartizarea organizațiilor și participanților în funcție de țara orgazatorilor/ furnizorilor de cursuri: așa 

cum se poate observa și în următorul grafic, cele mai multe cursuri la care au participat reprezentanți ai 

instituțiilor din România au fost organizate de instituții din Marea Britanie (16 instituții)m, Spania (13) și 

Italia (10).  

 

În funcție de numărul de participanți români la cursurile organizate, cei mai mulți au fost în Spania 

(110), Italia ( 77) și Malta (73).  

Austria, 2, 2%

Belgia
, 4, 
4%

Bulgaria, 1, 1%

Cipru, 8, 7%
Republica Cehă

5
5%

Germania, 3, 3%

Grecia, 5, 5%

Spania, 13, 12%

Finlanda, 3, 3%
Franța, 7, 

6%

Croația, 1, 1%

Ungaria, 2, 2%
Irlanda, 2, 2%

Italia, 10, 9%Letonia, 3, 3%

Malta, 8, 7%

Olanda, 3, 3%

Polonia, 1, 1%

Portugalia, 7, 6%

România, 1, 1%

Suedia, 2, 2%

Slovenia, 1, 1%

Turcia, 1, 1% Marea Britanie, 16, 
15%

Repartiția numărului de instituții organizatoare sau gazdă în funcție de 
țara de rezidență
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Potrivit informațiilor preluate din rapoartele beneficiarilor, coroborate cu bazele de date existente 

(Erasmus+ Link și Mobility Tool+), repartiția beneficiarilor de formare pe organizatori de cursuri, pe țări 

și orașe, este următoarea:  

Austria, 10, 1% Belgia, 21, 3%

Bulgaria, 14, 2%

Cipru, 53, 7%

Republica 
Cehă, 48, 6% Germania, 4, 1%

Grecia, 32, 4%

Spania, 110, 14%

Finlanda, 66, 8%

Franța, 26, 3%

Croația, 12, 2%Ungaria, 3, 0%

Irlanda, 3, 0%

Italia, 77, 10%
Letonia, 34, 4%

Malta, 73, 9%

Olanda, 36, 5%

Polonia, 3, 0%
Portugalia, 62, 8%

România, 19, 2%

Suedia, 5, 1%

Slovenia, 10, 1%

Turcia, 1, 0%

Marea Britanie, 
70, 9%

Repartiția numărului de participanți la mobilitate în funcție de țara de rezidență a 
organizațiilor/instituțiilor organizatoare sau gazdă 
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• Repartizarea participanților din România în funcție de țara gazdă  

Potrivit țării gazdă în care s-au organizat mobilitățile, repartiția este următoarea (dat fiind faptul că 

nu toate instituțiile organizatoare au furnizat cursul în țara în care își au sediul):  

 

 

Se poate observa că cei mai mulți participanți au fost în Spania (166 de persoane), următoarele țări în 

care s-au realizat mobilitățile în anul 2015 fiind, în ordinea descrescătoare a participanților români, 

Malta (91 de participanți) și Marea  Britanie (71). Cei mai puțini participanți au fost la cursurile din 

Ungaria, Polonia și Turcia (câte 3 participanți în fiecare dintre aceste țări).  

 

Ungaria, 3, 0%

Polonia, 3, 0%
Turcia, 3, 0%

Danemarca, 4, 1%

Germania, 6, 1%

Irlanda, 6, 1%

Suedia, 8, 1%
Austria, 10, 1%

Slovenia, 10, 1%

Croația, 12, 2%

Belgia, 17, 2%

Norvegia, 17, 2%

Olanda, 24, 3%

Franța, 30, 4%

Letonia, 34, 4%

Finlanda, 39, 5%

Cipru, 40, 5%

Grecia, 
40, 5%

Republic
a Cehă, 
46, 6%

Italia, 49, 6%

Portugalia, 
63, 8%

Marea Britania, 
71, 9%

Malta, 91, 11%

Spania, 166, 21%

Repartiția numărului de participanți din România în funcție de țara în care a avut loc 
mobilitatea
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• Noi beneficiari de mobilități în anul 2015 și număr total de mobilități la care au participat 

Pentru foarte mulți participanți mobilitatea finanțată în anul 2015 este prima (577 răspund că este 

prima – 59% din total),  41% dintre beneficiari  mai participaseră la mobilități în Erasmus+ sau LLP – 395  

persoane.   

 

 

În ceea ce privește numărul total de mobilități pe participant, ponderea cea mai mare o dețin, prin 

urmare, cei care au participat la o singură mobilitate (sunt 577 de persoane care reprezintă 73% din 

total), iar o pătrime dintre beneficiari este reprezentată de cei care au participat la 2-5 mobilități. La 

peste 6 mobilități au participat 2% dintre beneficiari. 

 În anul 2014 70% dintre beneficiari participaseră la o singură mobilitate (din totalul de 803 persoane), 

27% la 2-5 mobilități  și 2% la peste 6 mobilități.   

 

• Motivația participării la mobilități  

Așteptările participanților înainte de participarea la mobilitate, potrivit modului în care a fost selectată 

o variantă în rapoartele individuale, erau următoarele: 

 

 

DA, 577, 
59%

NU, 395, 
41%

Această mobilitate a fost prima 
finanțată prin programul Erasmus+ sau 

Învățare pe tot parcursul vieții?

1, 577, 
73%

2-5, 
194, 
25%

6-10, 
11, 1%

Mai 
mult de 
10, 10, 

1%

Repartiția beneficiarilor în funcție de 
numărul total de mobilități la care au 

participat în programele Erasmus+ 
și/sau Învățare pe tot parcursul vieții
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Care au fost principalele dumneavoastră motive de a participa la 
mobilitatea Erasmus+ 

Număr 
respondenți 

Procent din numărul total de 
respondenți 

Crearea de efecte privind dezvoltarea curriculumului, dezvoltarea de cursuri 
sau module comune, rețele academice, colaborare în domeniul cercetării etc. 236 29.80% 

Consolidarea cooperării cu o instituție parteneră 291 36.74% 

Creșterea calității și cantității  mobilității elevilor și a personalului către și de la 
instituția mea de trimitere 403 50.88% 

Să-mi împărtășesc propriile cunoștințe și abilități cu elevii 457 57.70% 

Pentru a îmbunătăți serviciile oferite de instituția mea de trimitere 465 58.71% 

Pentru a-mi spori satisfacția privind locul de muncă 480 60.61% 

Pentru a întâlni oameni noi 536 67.68% 

Pentru a-mi crea noi contacte / extinde rețeaua mea profesională 579 73.11% 

Pentru a-mi îmbunătății abilitățile de comunicare în limbi străine 638 80.56% 

Pentru a obține abilități practice relevante pentru locul actual de muncă și 
pentru dezvoltarea profesională 643 81.19% 

Pentru a-mi spori cunoștințele în domeniile sociale, lingvistice și / sau 
culturale 647 81.69% 

Pentru a experimenta  și a-mi dezvolta noi practici de învățare și metode de 
predare 652 82.32% 

Pentru a-mi dezvolta propriile competențe în domeniul profesional și pentru a 
spori relevanța activității mele de predare 701 88.51% 

Pentru a  dobândi   cunoștințe și know-how specific profesiei din exemplele de  
bună practică văzute peste hotare 723 91.29% 

 

Marea majoritate a beneficiarilor (91.29% - 701 participanți) au considerat că participarea la mobilitate 

va contribui la dobândirea de cunoștințe și know-how specific profesiei, exemplele de  bună practică 

văzute peste hotare fiind considerate foarte importante.  

Foarte mulți, de asemenea (88.51% - 701 persoane) au considerat că mobilitățile vor contribui la 

dezvoltarea propriilor competențe în domeniul profesional și vor spori relevanța activitățiilor de 

predare. Peste 80% dintre beneficiari au considerat că participarea lor la mobilități le va permite 

experimentarea de practici sau metode predare, că vor dobândi competențe sociale, lingvistice sau 

culturale, că vor dobândi abilități practice pentru locul de muuncă sau dezvoltarea profesională și că le 

vor îmbunătăți competențele de comunicare într-o limbă străină. Cei mai puțini au avut așteptări legate 

de modificări de curriculum la nivelul instituției de trimitere (29.80% - 236 beneficiari) sau privind 

instituirea de proiecte de cooperare cu alte instituții partenere (36.74% - 291 persoane). 

 Interesant este că, în anul 2014, primele trei motive erau aceleași.  
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• Semnarea acordurilor de formare înainte de participarea la mobilitate  

În ceea ce privește semnarea acordurilor de formare înainte de participarea la mobilitate, beneficiarii 

s-au distribuit astfel: 

 

 

Potrivit răspunsurilor selectate de beneficiari practica la nivel de instituții în anul 2015 era aceea a 

semnării unor acorduri de formare/ mobilitate, anterior desfășurării acestora, ponderea celor care au 
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Frecvența răspunsurilor participanților  la mobilitate Erasmus + cu scop de 
învățare în domeniul Educației școlare privind motivația participării

Număr respondenți

Da, 780, 
98.48%

Nu, 12, 1.52%

Repartiția numărului de respondenți în funcție de declarațiile 
privind încheierea unor acorduri de mobilitate anterior acesteia
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semnat acorduri este de 98.48%. Cei care au declarat că nu au fost semnate acorduri se poate considera 

că nu au știut de existența acestor acorduri la nivel de instituție, deoarece provin din instituții unde 

colegii lor de mobilitate au semnat acorduri pentru aceleași cursuri.  

În anul 2014 97% dintre participanții la mobilități încheiaseră un acord cu instituția de primire, 

convenind asupra activităților care vor avea loc pe durata mobilității.  

• Limba de lucru utilizată pe durata mobilităților  

Limbile menționate de beneficiari au fost limba engleză, limba franceză, limba germană și limba 

spaniolă. Limba engleză ocupă primul loc, fiind selectată de 749 de participanți (94.57%  au utilizat 

această limbă). Pe locul doi este limba franceză , la distanță mare de limba engleză – fiind utilizată de 40 

de beneficiari (5.05%). Urmează gemana (2 persoane) și spaniola (1 persoană).  

În anul 2014 , potrivit datelor oferite de Observator, prima limbă în care s-au desfășurat activităților a 

fost tot limba engleză, 760 de participanți declarând că aceasta a fost limba de comunicare (94.64%), la 

distanță mare (33 de participanți) utilizând limba franceză (4.10%) – procentele fiind similare cu cele din 

anul 2015.  

 

Engleză, 749, 
94.57%

Franceză, 40, 
5.05%

Germană, 2, 
0.25%Spaniolă, 1, 

0.13%

Repartiția numărului de respondenți în funcție de  răspunsurile date 
privind limba principală folosită în mobilitate
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• Dezvoltarea competențelor lingvistice  

Dezvoltarea competențelor lingvistice prin participarea la mobilități este considerată de participanți ca 

fiind semnificativă.  Așa cum se poate observa în graficul care urmează o singură persoană declară că 

mobilitatea nu a avut niciun efect asupra competențelor lingvistice, în timp ce 91.41% - 724 persoane - 

apreciază contribuția mobilităților la dezvoltarea competențelor lor lingvistice. Un număr de 67 

respondenți declartă că erau deja fluenți în comunicarea în limba de lucru a cursului/ mobilității.  

Rapoartele din anul 2014 nu oferă informații explicite referitoare la competențele lingvistice. 

 

 

• Intenția de a participa la activități Erasmus+ în viitor 

Referitor la intenția beneficiarilor de mobilități de a mai participa la activități Erasmus+ sau la activități/ 

cursuri de formare profesională, cei mai mulți au selectat participarea la alte activități finanțate prin 

programul Erasmus+ , și anume 772 persoane (97.47%), 550 considerând că se simt mai motivați să își 

dezvolte în continuare competențele profesionale, reprezentând 71.97%:  

DA, 724, 91.41%

NU, pentru că 
eram deja fluent, 

67, 8.46%

NU, 1, 0.13%

Repartiția numărului de respondenți în funcție de  
răspunsurile date privind dezvoltarea compentețelor 

lingvistice în mobilitate
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Intenții pentru viitor 
Număr de 
participanți 

Procent din numărul 
total de participanți 

Intenționez să particip la alte activități Erasmus+ 772 97.47% 

Sunt mai motivat sa imi dezvolt abilitati profesionale 570 71.97% 

 

 

În anul 2014 raportul era inversat între cele două categorii – cei mai mulți participanți (884) doreau să 

continue activitățile de formare profesională și 657 intenționau ca în viitor să participe și la alte activități 

Erasmus+.   

• Recunoașterea oficială a competențelor dobândite prin participarea la mobilități 

Referitor la recunoașterea oficială a mobilităților printr-un certificat sau diplomă, răspunsurile 

beneficiarilor au fost următoarele:  

 

Prin urmare doar 2 participanți au răspuns că nu au primit o diplomă sau un certificat, 790 de 

persoane răspunzând că participarea lor la mobilitate a fost recunoscută oficial.  

772
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Număr de participanți

DA, 790, 
99.75%

NU, 2, 0.25%

Repartiția numărului de respondenți în funcție de  răspunsurile 
date privind recunoasterea oficiala a activitatilor din mobilitate
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În anul 2014 un număr de 802 din 803 respondenți declarau că au primit un certificat sau o diplomă de 

participare.  

• Tipul de document primit în urma participării la mobilitate 

În ceea ce privește tipul de recunoaștere/ documentul primit, beneficiarii mobilităților se distribuie 

astfel: 

 

Se poate observa că 698 persoane au primit un certificat specific cursului, 692 sunt în posesia 

documentelor de mobilitate Europass și 23 au răspuns că au primit alt tip de certificat (ex. 13 au primit 

un certificat de participare, fiind menționate și pașaportul de competențe lingvistice, contractul tripartit 

și un document prin care se recunosc competențele examinatorului DELF).   

În anul 2014 situația este similară, cei mai mulți au primit un certificat de participare la curs (717 din 803 

respondenți), 680 au primit documentul de mobilitate Europass și 32 – un alt tip de document.     

• Recunoașterea competențelor dobândite prin intermediul mobilității în instituția de trimitere 

În ceea ce privește recunoașterea competențelor dobândite prin intermediul mobilității în instituția de 

trimitere răspunsurile oferite au fost următoarele:  
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Celor mai mulți li s-a recunoscut participarea la mobilitate într-o formă neoficială (735 au oferit acest 

răspuns), doar 6 declară nu le-a fost deloc recunoscută participarea și 51 de persoane răspuns că a fost 

vorba de un alt fel de recunoaștere, în funcție de specificul domeniului sau de instituția de proveniență:  

ex. creșteri salariale, credite profesionale recunoscute în evaluarea profesională, promovare, preluarea 

unor alte responsabilități la nivel de instituție.  

În anul 2014 situația este asemănătoare - 767 de participanți din 803 declară că le-a fost recunoscută 

informal participarea, 31 aflându-se într-o altă situație, 4 declarând că nu le-a fost recunoscută 

participarea.   

• Nivelul de satisfacție privind participarea la mobilitate 

Nivelul de satisfacție a fost foarte mare – media 4.98, aproximativ  98% (775 de beneficiari de 

mobilități) au declarat că au fost foarte satisfăcuți de participarea la mobilitate, 17 (2%) declarând că au 

fost destul de satisfăcuți.  

În anul 2014 96% dintre participanți se declarau foarte satisfăcuți.   

Recunoașterea 
neoficială de 

către conducere, 
735, 92.80%

Fara 
recunoastere, 6, 

0.76%

Alt mod de 
recunoastere, 51, 

6.44%

Repartiția numărului de respondenți în funcție de  răspunsurile 
date privind modalitatile recunoasterea a mobilitatii de catre 

institutia beneficiara
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• Modalitățile prin care beneficiarii mobilităților doresc să împărtășească experiența 

Referitor la modalitățile prin care beneficiarii mobilităților doresc să împărtășească experiența, cei mai 

mulți au selectat întâlnirile cu personalul instituției (748 de persoane), fiind urmați de cei care doresc să 

organizeze ateliere specifice (733 participanți), prin intermediul media (562), la conferințe sau alte 

evenimente de acest tip (368). Toți beneficiarii din anul 2015 (792 persoane) au declarat că doresc să 

recomande colegilor participarea la o mobilitate care presupune învățarea sau formarea.   

 

În anul 2014 modalitățile de diseminare pe care beneficiarii doresc să disemineze sunt similare – 

întâlnirile cu colegii și atelierele specifice organizate ocupând primele două locuri, în opinia 

respondenților.  
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răspunsurile date nivelul general de satisfactie referitor 

la experienta Erasmus+

748 733

562

368

95

0

200

400

600

800

La o sedinta a
personalului

In ateliere cu
colegii

In MEDIA La conferinte In alt mod

Frecventa raspunsurilor participantilor privind modul in care 
doresc sa isi impartaseasca experienta

Număr de participanți



32 
 

• Dezvoltarea sau dobândirea de noi competențe 

În ceea ce privește dezvoltarea sau dobândirea de noi competențe, care are o medie totală  de 4.47, 

beneficiarii mobilităților au apreciat (cu media cea mai mare – complet de acord) competențele 

interpersonale și sociale (4.87). Sensibilizarea și exprimarea culturală se plasează pe locul următor (cu 

o medie de 4.82), pe locul trei fiind abilitățile emoționale (încrederea în sine, o mai bună imagine de 

sine) cu o medie de 4.77 și capacitatea de a învăța să înveți (4.72). Comunicarea în limba maternă 

obține cel mai mic scor – 3.07, 163 de persoane fiind în total dezacord, dar acest lucru este explicabil – 

activitățile presupuse de mobilități se desfășoară într-o limbă de lucru comună participanților, fiind 

foarte rare situațiile în care beneficiarii au utilizat limba maternă.   

 

 

Se poate observa, de asemenea, în funcție de selectarea unei anumite variante de răspuns, care dintre 

acestea au fost selectate cu ponderea cea mai mare și în funcție de acordul sau devacordul exprimat în 

graficul care urmează. Competențele interpersonale și sociale au primit numărul cel mai mare de 

răspunsuri ”complet de acord” (88.51%), fiind urmate de sensibilizarea și exprimarea culturală (82.83%) 

și de abilitățile emoționale (mai multă încredere în sine, o imagine de sine mai bună etc) – 80.56%. 

Cele mai mici scoruri le-au obținut comunicarea în limba maternă (23.61% și-au exprimat acordul total), 

inițiativa și spiritul antreprenorial fiind selectate de 32.32%  dintre beneficiari. De altfel, acolo unde a 

existat această variantă de răspuns (inițiativa și spiritul antreprenorial) aceasta a fost selectată de un 

număr mic de beneficiari, fiind un aspect asupra cărora organizatorii de mobilități ar trebui să țină 

cont în viitor, când stabilesc obiectivele și activitățile presupuse de mobilități.  
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• Rezultatele participării la mobilitate – dezvoltarea personală și profesională 

În ceea ce privește dezvoltarea profesională și personală, aprecierile beneficiarilor se distribuie astfel:  
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Cea mai mare medie (media generală fiind de 4.52) o obține posibilitatea de a învăța din bunele practici 

ale altor țări (4.88) urmată de îmbunătățirea competențelor sociale, lingvistice și culturale (4.86) și de 

actualizarea cunoștințelor privind sistemele de educație și formare profesională din alte țări (4.80). 

Foarte bine apreciată a fost experimentarea unor noi practici sau metode de predare sau învățare. 

(4.79), posibilitatea de a comunica într-o limbă străină (4.77), faptul că și-au schimbat atitudinea față de 

predare/ învățare sau formare (4.77), crecând interesul pentru noi metode de evaluare, acreditare 

(4.76).  

Scorul cel mai mic îl obține cooperarea cu actori de pe piața forței de muncă (3.15)și cooperarea cu 

reprezentanți ai societății civile (3.46). Aceste două rezultate obțin în majoritatea cazurilor (și la alte 

domenii) punctaje mici, trebuind să fie luate în considerare de către organizatorii de mobilități atunci 

când stabilesc obiectivele și activitățile mobilităților.  

• Impactul instituțional  

Media acordată impactului instituțional estimat de beneficiarii mobilităților este de 4.45. 

Impactul estimat ca fiind cel mai mare este în ceea  ce privește utilizarea de noi metode de predare/ 

formare și a unor noi abordări și bune practici în instituția de trimitere (4.86). Introducerea unor noi 
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subiecete sau tematici în activitatea de predare este foarte bine apreciată, de asemenea (4.79), fiind 

urmată de internaționalizarea instituției de trimitere (4.73). Impactul cel mai scăzut este estimat la nivel 

de schimbări produse în organizația de trimitere sau la nivel de management al acesteia (3.95).  

Se remarcă faptul că, la acest domeniu, dar și la cele care vor fi analizate în continuare, participanții nu 

consideră că managementul instituției lor se va schimba, fiind rezervați în a cosidera că mobilitățile 

personalului pot conduce și la astfel de rezultate.  

 

În funcție de acordul sau dezacordul beneficiarilor pentru fiecare variantă de răspuns referitoare la 

impact, cele mai mari frecvențe privind acordul total (88.51%) le-au obținut, potrivit opiniilor acestora, 

utilizarea de noi metode și practici de predare în instituția de trimitere. Un număr mare de răspunsuri 

a obținut introducerea de noi discipline, tematici la nivel de instituție (82.83%), un număr mare de 

răspunsuri primind și internaționalizarea organizației de trimitere (77.27%). 

Cea mai puțin aleasă variantă în ceea ce privește impactul la nivel de instituție este introducerea de 

schimbări la nivel de management instituțional, în viitor(36.99%). 

În anul 2014 cel mai mare impact asupra instituției (696 de respondenți au ales această variantă) este 

utilizarea de noi metode și practici de predare în instituția de trimitere, 637 beneficiari din acest an 

considerând că elevii vor fi mai motivați să învețe la disciplina predată de cei care au participat la 

mobilitate. 
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4.3. Domeniul Educație și formare Profesională (VET)  

• Informații generale 

Numărul total de candidaturi depuse în anul 2015 este 228, fiind aprobate 101. Rata de succes a fost de 

44.29%.  

• Repartiția pe județe a candidaturilor depuse și aprobate 

Județ Depuse Contractate 
Procent din 
total depuse 

Procent din 
total aprobate 

Procent 
aprobate din 
depuse pe 
judet 

Alba 4 3 1.75% 2.97% 75.00% 

Arad 11 3 4.82% 2.97% 27.27% 

Arges 9 3 3.95% 2.97% 33.33% 

Bacau 6 2 2.63% 1.98% 33.33% 

Bihor 12 7 5.26% 6.93% 58.33% 

Bistrita Nasaud 1 0 0.44% 0.00% 0.00% 

Botosani 2 1 0.88% 0.99% 50.00% 

Braila 2 1 0.88% 0.99% 50.00% 

Brasov 6 1 2.63% 0.99% 16.67% 

Bucuresti 11 2 4.82% 1.98% 18.18% 

Buzau 3 2 1.32% 1.98% 66.67% 

Calarasi 5 4 2.19% 3.96% 80.00% 

Caras Severin 5 3 2.19% 2.97% 60.00% 

Cluj 3 1 1.32% 0.99% 33.33% 

Constanta 14 7 6.14% 6.93% 50.00% 

Covasna  0  0 0.00% 0.00% 0.00% 

Dambovita 5 4 2.19% 3.96% 80.00% 

Dolj 19 11 8.33% 10.89% 57.89% 

Galati 4 1 1.75% 0.99% 25.00% 

Giurgiu 1 1 0.44% 0.99% 100.00% 

Gorj 4 2 1.75% 1.98% 50.00% 

Harghita 4 2 1.75% 1.98% 50.00% 

Hunedoara 8 3 3.51% 2.97% 37.50% 

Ialomita 1 1 0.44% 0.99% 100.00% 

Iasi 22 11 9.65% 10.89% 50.00% 

Ilfov  0  0 0.00% 0.00% 0.00 

Maramures 1 1 0.44% 0.99% 100.00% 

Mehedinti 2 2 0.88% 1.98% 100.00% 

Mures 2   0.88% 0.00% 0.00% 

Neamt 8 3 3.51% 2.97% 37.50% 
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Județ Depuse Contractate 
Procent din 
total depuse 

Procent din 
total aprobate 

Procent 
aprobate din 
depuse pe 
judet 

      

Olt 3 0 1.32% 0.00% 0.00% 

Prahova 8 2 3.51% 1.98% 25.00% 

Salaj 3 1 1.32% 0.99% 33.33% 

Satu Mare 1 1 0.44% 0.99% 100.00% 

Sibiu 4 2 1.75% 1.98% 50.00% 

Suceava 8 3 3.51% 2.97% 37.50% 

Teleorman 1 0  0.44% 0.00% 0.00% 

Timis 6 1 2.63% 0.99% 16.67% 

Tulcea 4 1 1.75% 0.99% 25.00% 

Valcea 9 4 3.95% 3.96% 44.44% 

Vaslui 2 1 0.88% 0.99% 50.00% 

Vrancea 4 3 1.75% 2.97% 75.00% 

Total 228 101    

 

Așa cum se poate observa, cele mai multe candidaturi provin din județul Iași (22 de candidaturi depuse, 

11 aprobate), acest județ fiind urmat, în ordine, de județul Dolj (19 depuse, 11 aprobate), Constanța (14 

depuse, 7 aprobate) și Bihor (12 depuse, 7 aprobate).   

Instituțiile din Ilfov și Covasna nu au depus nicio candidatură, fiind județe care au depus o singură 

candidatură: Teleorman (1 candidatură depusă, nicio candidatură aprobată), Satu Mare (1 depusă și 1 

aprobată), Maramureș (1 depusă, 1 aprobată), Bistrița Năsăud (1 depusă, 1 aprobată), Ialomița (1 

depusă, 1 aprobată). 

• Rata de succes, pe județe  

În ceea ce privește rata de succes la domeniul VET situația este este următoarea: 100% - Maramureș (1 

depusă, 1 aprobată), Mehedinți (2 depuse, 2 aprobate),  Ialomița (1 depusă, 1 aprobată), Satu Mare (1 

depusă, 1 aprobată), Giurgiu (1 depusă, 1 aprobată); o rată de succes de 80% au obținut Dâmbovița și 

Călărași (5 depuse, 4 aprobate în fiecare județ)  și o rată de succes de 75% au obținut județele  Alba (4 

depuse, 3 aprobate) și Vrancea (4 depuse, 3 aprobate).  
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• Repartiția candidaturilor după mediul de rezidență al instituțiilor candidate 

Așa cum se poate observa în graficele care urmează, peste 90.35% dintre candidaturile depuse 

(206) provin de la instituții din mediul urban, 9.65% (22) provenind de la instituții din rural. În ceea 

ce privește candidaturile aprobate – 89 (88.12%) aparțin instituțiilor din urban și 11.88% (12) celor 

din rural.  

 

• Repartiția candidaturilor depuse și aprobate în funcție de tipul de instituție 

Cele mai multe candidaturi (148) au fost depuse de liceele sau colegiile tehnice, tehnologice și 

vocaționale, fiind urmate de școlile postliceale (34) și liceele sau colegiile teoretice (28). 
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În ceea ce privește candidaturile aprobate și contractate, 76 de proiecte aprobate aparțin liceelor sau 

colegiilor tehnice, tehnologice și vocaționale, 15 liceelor sau colegiilor teoretice, 8 școlilor postliceale și 

2 centrului de educație specială.  

 

• Repartizarea mobilităților în funcție de țara gazdă 

Mobilitățile personalului  finanțate din bugetul anului 2015, domeniul VET, au inclus 183 de participanți 

și s-au desfășurat în 21 de organizații de primire. Cei mai mulți dintre participanți au fost în Portugalia 

(96 de persoane), această țară fiind urmată de Italia (32) și Spania (19). Pe ultimul loc se află cei care au 

participat  la mobilități în Ungaria (2 persoane), Polonia (5) și Germania (6).  

Țara de rezidență a 
organizației de 
primire 

Număr de 
organizații 

Număr de 
participanți 

Germania 2 6 

Italia 3 32 

Malta 2 7 

Marea Britanie 1 8 

Polonia 1 5 

Portugalia 6 96 

Spania 3 19 

Turcia 2 8 

Ungaria 1 2 

Total 21 183 
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• Instituțiile care au organizat mobilitățile VET  

În anul 2015 următoarele instituții au organizat mobilități finanțate de la domeniul VET:  

 

Denumire instituție organizatoare de curs sau gazdă a mobilității 

Țara de rezidență a 
instituției 
organizatoare Orașul de rezidență 

WBS TRAINING AG Germania Berlin 

Wisamar Bildungsgesellschaft gemeinnuetzige GmbH Germania Leipzig 

Istituto D’Istruzione Superiore Pomponio Leto”” Italia Teggiano 

SEND Italia PALERMO 

Tempo Libero Società Cooperativa Sociale ONLUS Italia Brescia 

EEC-ITIS Malta Tourism and Languages Institute Ltd Malta San Gwann 

STAGE MALTA Malta Attard 

ADC Technology Training Ltd Marea Britanie London 

Centrum Ksztalcenia Praktycznego Polonia Wrocław 

Agrupamento de Escolas de Alcochete Portugalia Alcochete 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BARCELOS Portugalia BARCELOS 

APLICAPROPOSTA LDA Portugalia Braga 

ASSOCIACAO INTERCULTURAL AMIGOS DA MOBILIDADE Portugalia BARCELOS 

Germania, 6, 3%

Italia, 32, 18%

Malta, 7, 4%

Marea Britanie, 8, 
4%

Polonia, 5, 3%Portugalia, 96, 53%

Spania, 19, 
10%

Turcia, 8, 4% Ungari
a, 2, 
1%

Repartiția numărului de participanți din România în funcție de 
țara în care a avut loc mobilitatea
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Denumire instituție organizatoare de curs sau gazdă a mobilității 

Țara de rezidență a 
instituției 
organizatoare Orașul de rezidență 

CASA DA EDUCACAO Portugalia Lisboa 

ESCOLA PROFISSIONAL DO MONTIJO -Associação para a 
Formação Profissional e Desenvolvimento do Montijo Portugalia Montijo 

Asociación para la Promoción de la Mujer Portomar Spania Valencia 

Federación EFAS CV La Malvesia Spania Valencia 

Sistema Practices s.l. Spania Valencia 

Fethiye Tourism Training Center Turcia Fethiye-Mugla 

Kapadokya Egitim Akademisi Dernegi Turcia Nevsehir 

Györi Krúdy Gyula Gimnázium  Két Tanitási Nyelvü Középiskola, 
Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakképzö Iskola Ungaria Győr 

 

• Organizațiile unde s-au desfășurat activitățile de formare au fost următoarele: 
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Potrivit graficului cei mai mulți participanți au fost la Escola Profissional Do Mantijo, Portugalia (43), 

fiind urmați de cei de la ASSOCIACAO INTERCULTURAL AMIGOS DA MOBILIDADE, Portugalia (28) și la SEND, în 

Italia (20 de participanți). 

• Repartizarea participanților în funcție de mediul în care se află sediul instituției de trimitere  

Din tabelul șigraficul care urmează se poate vedea în graficul care urmează repartizarea participanților în 

funcție de mediul de rezidență al instituției de trimitere este următoarea: marea majoritate a acestora 

(aproximativ 92%) provin din instituții care au sediul în mediul urban, cele din rural reprezentând 8%. 

 

 

 

 

 

Urban, 168, 
91.80%

Rural, 15, 8.20%

Repartiția numărului de respondenți în funcție de mediul 
de rezidență al instituțiilor beneficiare
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• Repartizarea beneficiarilor în funcție de județe (locul în care se află sediul instituției de 

trimitere)  

Repartizarea instituțiilor de trimitere pe județe este următoarea: 

Județ de 
rezidență 

Număr de 
participanți 

Procent din 
numărul total de 
participanți 

Arad 28 15.30% 

Arges 10 5.46% 

Brasov 8 4.37% 

Bucuresti 32 17.49% 

Calarasi 4 2.19% 

Caras Severin 10 5.46% 

Dambovita 7 3.83% 

Gorj 6 3.28% 

Hunedoara 10 5.46% 

Iasi 13 7.10% 

Ilfov 1 0.55% 

Suceava 49 26.78% 

Vrancea 5 2.73% 

 

Cei mai mulți provin din Suceava (49 participanți), fiind urmați de cei trimiși de instituții din București 

(32) și Arad (28).  

• Repartiția participanților în funcție de tipul instituției de trimitere 

În ceea ce privește tipul instituției de trimitere, acestea sunt următoarele: 
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Tipul instituției beneficiare 
Număr de 
participanți 

Centru Școlar de Educație incluzivă 19 

Inspectorat Școlar  5 

Școală gimnazială specială 27 

Liceu/Colegiu teoretic 11 

Liceu/Colegiu tehnic/tehnologic/Vocațional 121 

Total 183 

 

Sunt 5 tipuri de instituții care au trimis participanți în mobilități, cei mai mulți participanți (121) 

provenind din licee sau colegii tehnice, tehnologice sau vocaționale. La distanță mare față de acestea 

se află cei care provin din școli gimnaziale speciale (27), cei care provin din centre școlare de educație 

incluzivă (19), cei care provind din licee sau colegii teoretice  (11) și cei mai puțini provin din 

inspectoratele școlare (5 participanți).  

 

 

Centru Scolar 
de Educatiee 
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10.16%

Inspectorat 
Scolar , 5, 2.67%

Școală 
gimnazială 

specială, 27, 
14.44%

Liceu/Colegiu 
teoretic, 15, 

8.02%

Liceu/Colegiu 
tehnic/tehnolog

ic/Vocațional, 
121, 64.71%

Repartiția numărului de respondenți în funcție de tipul 
instituțiilor beneficiare
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• Repartiția beneficiarilor în funcție de participarea pentru prima oară la o mobilitate  (noii veniți 

în program) și număr total de mobilități pebeneficiar 

Repartiția celor care participă pentru prima oară la mobilități (noii veniți) este următoarea:  

 

Numărul celor care au beneficiat de prima mobilitate (luând în considerare programele Erasmus+, dar și 

programul anterior – Învățarea pe tot parcursul vieții) este relativ mare, fiind vorba de 122 de 

persoane, comparativ cu cei care mai beneficiaseră de mobilități până în anul 2015 (61 de persoane).  

În anul 2014 numărul noilor veniți, finanțați prin mobilitățile VET era, însă dublu (242 de persoane din 

389 respondenți), reprezentând 62.21% din totalul respondenților.  

În funcție de numărul total de mobilități la care au participat în programul Erasmus+, dar și în 

programul anterior (Învățare pe tot parcursul vieții), beneficiarii s-au distribuit astfel: cei mai mulți 

beneficiaseră în anul 2015 de o singură mobilitate – 126 de persoane, fiind urmați de cei care au 

beneficiat de 2-5 mobilități (51 de persoane), 6 persoane participând la 6-10 mobilități. 

În anul 2014 cei mai mulți sunt tot cei care au participat la o singură mobilitate (242), fiind urmați de cei 

care participaseră la 2-5 mobilități 137 de persoane – 35.22% din totalul celor 389 de beneficiari) 

 

• Motivele care au determinat beneficiarii să participe la mobilități VET 

În funcție de motivele pentru care au participat la mobilități și pe care le-au selectat în rapoartele lor 

finale beneficiarii acestora se repartizează astfel: 
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finanțată prin programul 
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Care au fost principalele dumneavoastră motive de a participa la 
mobilitatea Erasmus+ 

Număr 
respondenți 

Procent din 
numărul total 
de 
respondenți 

Să-mi împărtășesc propriile cunoștințe și abilități cu elevii 
1 0.55% 

Pentru a construi o cooperare cu piața muncii 
1 0.55% 

Pentru a întâlni oameni noi 
2 1.09% 

Crearea de efecte privind dezvoltarea curriculumului, dezvoltarea de 
cursuri sau module comune, rețele academice, colaborare în domeniul 
cercetării etc. 

5 2.73% 

Consolidarea cooperării cu o instituție parteneră 
7 3.83% 

Pentru a experimenta  și a-mi dezvolta noi practici de învățare și metode 
de predare 

11 6.01% 

Pentru a-mi crea noi contacte / extinde rețeaua mea profesională 
11 6.01% 

Pentru a-mi spori satisfacția privind locul de muncă 
17 9.29% 

Pentru a spori viitoarele mele oportunități de angajare și de carieră 
32 17.49% 

Pentru a obține abilități practice relevante pentru locul actual de muncă 
și pentru dezvoltarea profesională 

50 27.32% 

Pentru a-mi spori cunoștințele în domeniile sociale, lingvistice și / sau 
culturale 

127 69.40% 

Pentru a  dobândi   cunoștințe și know-how specific profesiei din 
exemplele de  bună practică văzute peste hotare 

165 90.16% 

Pentru a-mi dezvolta propriile competențe în domeniul profesional și 
pentru a spori relevanța activității mele de predare 

180 98.36% 

  

 Cei mai mulți participanți au fost motivați de posibilitatea de a-și dezvolta competențele profesionale, 

prin participarea la mobilități activitățile lor devenind mai relevante (98.36% - 180 de persoane). Sunt 

urmați de cei care au considerat că prin participarea la mobilități dobândesc noi cunoștințe și know how 

specific profesiei (165 de persoane – 90.16% alegând această variantă de răspuns). Pe locul trei la nivel 

de motivație este dezvoltarea sau dobândirea de  cunoștințe în domeniul social, lingvistic sau cultural 

(127 de persoane – 69.40%).  

Variantele selectate de mai puțin de trei participanți sunt împărtășirea propriilor cunoștințe și abilități 

cu elevii, posibilitatea de cooperare cu piața muncii și faptul că întâlnesc oameni noi.  
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În anul 2014 principala motivație a fost dobândirea de cunoștințe și know how specific din exemplele 

de bună practică (95.63% dintre beneficiari au ales această variantă, fiind urmați de cei care doreau să 

își dezvolte propriile competențe în domeniul profesional și creșterea relevanței acestora (90.49%).   

 

• Încheierea unui acord de formare anterior participării la curs/ mobilitate  

Potrivit răspunsurilor completate în rapoartele de activitate toți participanții au încheiat acorduri de 

formare înaintea plecării în mobilitate (toți cei 183 de participanți, deși au răspuns ”da” doar 182). O 

singură persoană răspunde că nu s-a semnat un astfel de acord, dar este puțin probabil să se fi aflat 

în această situație, deoarece provine dintr-o instituție de trimitere în care colegii cu care a participat 

au semnat acorduri. De altfel au mai existat astfel de situații în care beneficiarii care au participat la 

mobilitate au declarat că nu se semnase un acord înaintea pariticipării la mobilitate, neexistând 

varianta ”nu știu”.  
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• Tipurile de mobilitate (activitățile desfășurate pe durata mobilității)  

Cea mai mare parte a beneficiarilor de mobilități au fost la cursuri de formare și job shadowing – 

82.89% (151 de persoane din totalul celor 183). Participanții au participat și la misiuni de predare/ 

formare, ponderea acestora fiind 16.58% (31 de persoane).  

 

• Îmbunătățirea competențelor lingvistice  

Cea mai mare parte a beneficiarilor (94.54%, 173 de participanți) consideră că și-au îmbunătățit  

competențele lingvistice prin participarea la mobilități. Doar 10 persoane (din totalul celor 183) 

consideră că erau deja fluente în ceea ce privește limba de lucru. 

 

Da, 182, 99.45%

Nu, 1, 0.55%

Repartiția numărului de respondenți în funcție de 
declarațiile privind încheierea unor acorduri de 

mobilitate anterior acesteia

Formarea 
personalului/Job 
shadowing și/sau 
formare la locul 

de muncă
151

82.51%

Alt tip, 1, 0.55%

Misiune de 
predare/Formare, 

31, 16.94%

Repartiția numărului de respondenți în funcție de declarațiile 
privind tipul de mobilitate la care au participat
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• Limba de lucru folosită în timpul mobilităților 

Cu excepția a doi participanți care au comunicat în limba spaniolă, restul (181 participanți) au utilizat 

limba engleză în cadrul mobilităților.   

În anul 2014 tot limba engleză este pe primul loc ca limbă utilizată pe durata mobilității (82.01% dintre 

participanți oferă acest răspuns), fiind urmată, la distanță mare, de limba italiană (11.83%) și franceză 

(5.91%). 

 

• Participarea la cursurile de pregătire lingvistică 

Cea mai mare parte a beneficiarilor de mobilități finanțate de la domeniul VET au participat la cursuri 

de pregătire lingvistică (120 din 183 de beneficiari, reprezentând o pondere de 65.57%).  Potrivit 

răspunsurilor oferite, 63 de beneficiari ai mobilităților nu au beneficiat de această pregătire.  

DA, 173, 94.54%

NU, pentru că 
eram deja fluent, 

10, 5.46%

Repartiția numărului de respondenți în funcție de  răspunsurile date 
privind dezvoltarea compentețelor lingvistice în mobilitate

Engleză, 181, 
98.91%

Spaniolă, 2, 
1.09%

Repartiția numărului de respondenți în funcție de  
răspunsurile date privind limba principală folosită în 

mobilitate
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• Intenția de a participa la alte activități Erasmus+ în viitor 

Aproximativ 90% dintre beneficiarii de mobilități VET – 165 de participanți - intenționau să participe și la 

alte activități ale programului Erasmus+, 18  considerând că doresc în continuare să își îmbunătățească 

abilitățile profesionale.   

Intenții pentru viitor 
Număr de 
participanți 

Procent din numărul 
total de participanți 

Intenționez să particip la alte activități Erasmus+ 165 
90.16% 

Sunt mai motivat sa imi dezvolt abilitati profesionale 18 
9.84% 

   
• Recunoașterea oficială a activităților desfășurate sau a competențelor dobândite prin  

intermediul mobilităților 

În funcție de modul în care le-aun fost recunoscute competențele dobândite pe durata mobilităților, 

beneficiarii acestora s-au repartizat astfel: 

 

DA, 120, 65.57%
NU, 63, 34.43%

Repartiția numărului de respondenți în funcție de  
răspunsurile date privind participarea la cursuri de pregătire 

lingvistică
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Practic toți participanții la mobilități au primit un certificat sau o diplomă de participare (182 

persoane), persoana care a răspuns nu aflându-se și în acest caz în situația de a oferi răspunsul ”nu știu”, 

deoarece grupul de participanți trimiși din instituție la aceeași mobilitate a primit un certificat o sau o 

diplomă.  

În anul 2015 cei mai mulți au primit, de asemenea, documentul de mobilitate Europass (176 din 183 de 

participanți), doar 15 dintre aceștia primind și o diplomă sau un alt tip de certificat de participare din 

partea organizației de primire, o singură persoană nu a răspuns. 

În anul 2014 86.33% dintre beneficiari primiseră documentul de mobilitate Europass (336 de persoane) 

și 12.08% un certificat de participare.   

  

• Recunoașterea competențelor dobândite în instituția de trimitere  

DA, 182, 
99.45%

NU, 1, 0.55%

Repartiția numărului de respondenți în funcție de  
răspunsurile date privind recunoasterea oficiala a 

activitatilor din mobilitate
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Cei cărora li s-au recunoscut neoficial competențele, la nivel de conducere,  reprezintă 95%. Un singur 

participant a răspuns că nu i s-au recunoscut competențele, 8 participanți declarând că într-un anumit 

mod aceste competențe le-au fost recunoscute.  

În anul 2014 365 participanți răspund că participarea la mobilitate a fost recunoscută informal de 

managerul organizației de tirmitere, 2 declară că nu le-au fost recunoscute deloc activitățile și 22 declară 

că au avut parte de un alt tip de recunoaștere.  

 

 

• Nivelul de satisfacție privind participarea la mobilități 

Satisfacția atinge un nivel foarte ridicat – media fiind 4.89, 99.45 % (182 beneficiari) declarând că au 

fost foarte satisfăcuți și un beneficiar declarând că este destul de satisfăcut.  

 În anul 2014 98.46% se declarau foarte satisfăcuți de activitățile desfășurate (383 persoane), 5 (1.29% 

fiind destul de satisfăcuți.   

Recunoașterea 
neoficială de 

către 
conducere, 174, 

95.08%

Fara 
recunoastere, 

1, 0.55%

Alt mod de 
recunoastere, 

8, 4.37%

Repartiția numărului de respondenți în funcție de  răspunsurile 
date privind modalitatile recunoasterea a mobilitatii de catre 

institutia beneficiara
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• Modul în care beneficiarii mobilităților doresc să împărtășească experiența 

Cei mai mulți dintre beneficiarii mobilităților VET doresc să împărtășească experiența proprie în cadrul 

unei întâlniri cu colegii din instituție (această variantă de răspuns fiind aleasă de 176 de beneficiari), ca 

alte modalități fiind alese atelierele cu colegii (165 persoane), printr-un raport scris (145), sau utilizând 

mijloace media (143). Pe ultimul loc se află conferințele ca modalitate de împărtășire a experiențelor (84 

de persoane).  

 

În anul 2014 pe primul loc au fost plasate atelierele organizate cu colegii (90.75%), fiind urmate de 

ședințele/ întâlnirile cu colegii (86.63%) și de rapoartele scrise (63.75%).  

• Rezultatele învățării - Competențe dezvoltate în urma participării la mobilități  

Media generală obținută în urma exprimării acordului față de participarea la mobilități în anul 2015 

proiectului a fost de 4.55. Cel mai bun punctaj este acordat competențelor interpersonale și sociale 
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Repartiția numărului de respondenți în funcție de  răspunsurile 
date nivelul general de satisfactie referitor la experienta Erasmus+
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dobândite (4.86). Un scor foarte apropiat este obținut de sensibilizare și exprimare culturală (4.85), 

următoarele competențe (ambele având media de 4.70) fiind abilitățile analitice și cele practice. Cel mai 

mic scor este obținut de comunicarea în limba maternă (3.68), așa cum se poate observa în tabelul și 

graficul care urmează: 

 

 Prin participarea la această activitate Erasmus+ mi-am dezvoltat următoarele competențe: 

 

Comunicare 
în limba 
maternă 

Abilități 
practice 
(planificare, 
organizare, 
management 
de proiect 
etc.) 

Abilități 
analitice 

Simțul de 
inițiativă și 
antreprenoriat 

A învăța să 
înveți 

Competențe 
interpersonale 
și sociale 

Abilități 
emoționale 
(mai multă 
încredere 
în mine 
etc.) 

Sensibilizare 
și exprimare 
culturală 

Complet de acord 
58 138 139 101 124 162 115 160 

Mai degrabă sunt de acord 
43 40 36 65 50 19 59 21 

Nu sunt nici de acord nici în 
dezarcord 

62 3 6 11 6 1 8 1 

Mai degrabă nu sunt de 
acord 

6 0 1 3 1 0 1 0 

Dezacord 
14 2 1 3 2 1 0 1 

  
183 183 183 183 183 183 183 183 

  

Comunicare 
în limba 
maternă 

Abilități 
practice 
(planificare, 
organizare, 
management 
de proiect 
etc.) 

Abilități 
analitice 

Simțul de 
inițiativă și 
antreprenoriat 

A învăța să 
înveți 

Competențe 
interpersonale 
și sociale 

Abilități 
emoționale 
(mai multă 
încredere 
în mine 
etc.) 

Sensibilizare 
și exprimare 
culturală 

Scor mediu 
3.68 4.70 4.70 4.41 4.60 4.86 4.57 4.85 

Scor mediu total 4.55 
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Ponderile – pornind de la total dezacord la total acord, pentru fiecare competență, sunt următoarele: 

 

 

3.68

4.70
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Competențe interpersonale și sociale
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Sensibilizare și exprimare culturală

Scor mediu al aprecierilor respondenților privind rezultatele învățării 
obținute în mobilitate
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4.28%
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0.00%
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învățării obținute în mobilitate

Dezacord Mai degrabă nu sunt de acord

Nu sunt nici de acord nici în dezarcord Mai degrabă sunt de acord

Complet de acord
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În anul 2014 media cea mai mare (4.81) au obținut-o două competențe – sensibilizarea și exprimarea 

culturală și competențele interpersonale și sociale. Pe locul trei (media 4.62) fiind competența a învăța 

să înveți.  

• Dezvoltarea personală și profesională  

Media generală obținută privind competențele dobândite (personale și profesionale) după 

participarea la mobilități a fost de 4.67. Cele mai mari scoruri au fost acordate actualizării cunoștințelor 

privind sistemele VET din alte țări (4.91), fiind urmate de creșterea nivelului de satisfacție privind locul 

de muncă și conștientizarea existenței unor noi metode de evaluare (4.89, ambele) și îmbunătățirea 

competențelor de comunicare într-o limbă străină (4.86).  

Cele mai scăzute scoruri, care sunt totuși peste 4 (4.10) le obțin cooperarea cu actori de pe piața muncii 

și cooperarea cu reprezentanți ai societății civile.   
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Pentru fiecare tip de competență răspunsurile (de la total dezacord la total acord) fecvențele s-au 

distribuit astfel: 

 

În 2014 media cea mai mare (4.75) o obține împrospătarea atitudinii față de predare și învățare, urmată 

de conștientizarea unor noi metode de evaluare/ credite în context de învățare sau formare (4.70) și de 

îmbunătățirea cunoștințelor în domeniu sau față de disciplina predată (4.67).  
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0.00%
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• Impactul la nivelul instituției de trimitere 

Media obținută potrivit acordului exprimat de participanții la mobilități este de 4.57, aprecierile (de la 

acord total la dezacord) distribuindu-se, în funcție de medie, astfel: 

 

 

Potrivit scorurilor medii acordate se consideră că cel mai mare impact la nivel instituțional este legat de 

utilizarea de noi metode de predare sau formare și utilizarea unor noi abordări sau bune practici 

(media este 4.92). Pe următorul loc – impactul fiind considerat semnificativ în opinia participanților – 

este internaționalizarea instituției de trimitere și o mai bună motivare a elevilor pentru domeniul sau 

disciplinele predate de cei plecați în mobilitate (scorul mediu fiind, pentru ambele, 4.82).  Impactul cel 

mai mic (care obține o valoare de peste 4 – 4.03) este legat de posibilitatea de a se introduce schimbări 

la nivelul managementului instituției de trimitere.   

Ponderile răspunsurilor oferite (de la dezacord la total acord), pe fiecare tip de impact estimat la nivel de 

instituție sunt următoarele:  
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Procente din frecvențele aprecierilor respondenților privind impactul la 
nivelul instituției de trimitere
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În anul 2014, media cea mai mare privind impactul instituțional le obțin, în ordine, posibilitatea de a 

utiliza noi metode de predare, formare, noi abordări și utilizarea de bune practici (4.75), noi colaborări 

sau intensificarea cooperării cu instituțiile partenere (4.71) și aceeași medie (4.68) le-au obținut 

motivarea cursanților pentru disciplina predată și internaționalizarea instituției de trimitere.    
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4.4. Domeniul Învățământ universitar (HE)   

4.4.1. Acțiunea 103  

• Informații generale 

• Repartiția pe județe a numărului de candidaturi depuse și aprobate  

Cele mai multe candidaturi au fost depuse de instituțiile de învățământ universitar din București (21 de 

instituții), fiind urmate de instituțiile din Sibiu (8) și Timiș (6). Cu excepția unei singure instituții (Timiș) a 

cărei candidatură nu a fost aprobată, 72 de candidaturi au fost aprobate pentru finanțare, din totalul de 

73.   
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• Mobilități efectuate de participanți români în cooperare cu alte țări ale Uniunii Europene 

• Repartizarea organizațiilor și a participanților după țara gazdă (de primire) 

Nr. Crt. 
Țara de rezidență a 
Instituţiei de primire 

Număr de 
organizații 

Număr de 
participanți 

1 Aruba (Olanda) 1 1 

2 Austria 25 67 

3 Belgia 16 47 

4 Bulgaria 21 166 

5 Cipru 9 22 

6 Danemarca 5 8 

7 Estonia 3 6 

8 Republica Cehă 18 58 

9 Germania 67 173 

10 Grecia 32 177 

11 Guadelupa (Franta) 1 2 

12 Spania 64 326 

13 Finlanda 12 19 

14 Franța 117 344 

15 Croația 8 36 

16 Ungaria 56 539 

17 Irlanda 6 13 

18 Islanda 3 12 

19 Italia 85 407 

20 Letonia 6 11 

21 Liechtenstein 1 3 

22 Lituania 6 13 

23 Macedonia 4 7 

24 Norvegia 13 41 

25 Malta 3 14 

26 Olanda 16 31 

27 Polonia 59 191 

28 Portugalia 31 188 

29 Suedia 8 13 

30 Slovacia 15 68 

31 Slovenia 2 7 

32 Turcia 51 172 

33 Marea Britanie 28 51 

 Total 791 3233 
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Așa cum se poate observa din graficele rezultate în urma rapoarteler beneficiarilor de mobilități, în anul 

2015 au beneficiat 3233 de persoane, care au mers în 791 de organizații.  

Cele mai multe organizații de primire sunt în Franța (117), fiind urmate de Italia (85 de organizații), 

Germania (67) și Spania (64). Țările în care au fost mai puțin de 5 organizații care au oferit găzduire 

pentru mobilități sunt  Aruba (regiune aparținând Olandei) – 1, Guadelupa (regiune aparținând Franței) 

– 1, Slovenia (2), Lichetnestein (1), Estonia (3), ( Malta (3), Islanda (3) Macedonia de Nord (4), 

Danemarca (5)  

 

În ceea ce privește numărul de participanți, cei mai mulți au fost în Ungaria (519 participanți), fiind 

urmați de Italia (407), Franța (344), Spania (326), Grecia (177) și Germania (173). 
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• Repartiția organizațiilor de trimitere pe județe și număr de participanți  

Participanții la mobilități, în funcție de județul instituției de trimitere, s-au repartizat în felul următor: 

instituțiile care au trimis cei mai mulți participanți sunt din județul Cluj (68.43% din total, 542 de 

participanți), fiind urmate de cele din Iași (56.31% - 446 de participanți), de cele din Bihor (53.79%, 426 

participanți) și de cele din București (49.12 – 389) din totalul de 3233 de participanți.  

Cei mai puțini beneficiari de mobilități au fost trimiși din Caraș Severin (18 participanți) și Prahova (17 

participanți). 
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Județ de 
rezidență 

Număr de 
participanți 

Procent din 
numărul total de 
participanți 

Alba 63 1.95% 

Arad 53 6.69% 

Argeș 74 9.34% 

Bacău 69 8.71% 

Bihor 426 53.79% 

Brașov 103 13.01% 

București 389 49.12% 

Caraș Severin 18 2.27% 

Cluj 542 68.43% 

Constanța 61 7.70% 

Dâmbovița 44 5.56% 

Dolj 160 20.20% 

Galați 115 14.52% 

Gorj 47 5.93% 

Hunedoara 39 4.92% 

Iași 446 56.31% 

Mures 119 15.03% 

Prahova 17 2.15% 

Sibiu 78 9.85% 

Suceava 83 10.48% 

Timiș 287 36.24% 

 

• Repartiția participanților în funcție de instituția de trimitere  

Potrivit instituției de trimitere, participanții la mobilități se distribuie astfel:  cei mai mulți au fost trimiși 

de Universitatea din Oradea (336) fiind urmată de Universitatea Babeș Bolyai, Cluj (259), Universitatea 

Alexandru Ioan Cuza, Iași (212), Universitatea din Craiova (157) și Universitatea de Vest din Timișoara 

(141).   

Cei mai puțini au fost trimiși de Universitatea Națională de Apărare Carol I, București (1), Universitatea 

Națională de Artă Teatrală și Cinematografică IL Caragiale (1), încă 10 instituții (așa cum se poate 

observa în tabel) trimitând în mobilitate cel mult 5 participanți.  
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• Noi participanți la mobilitățile finanțate de proiecte în domeniul Educației Universitare și 

număr total de mobilități efectuate/ participant  până în anul 2015 

Se poate observa că, în anul 2015, 69% dintre beneficiari nu erau la prima mobilitate efectuată cu 

finanțare Erasmus+ sau din programul anterior (Învățare pe tot parcursul vieții) – 2232 de persoane 

oferind acest răspuns și doar 1001 persoane răzpunzând că a fost prima lor mobilitate. 

În anul 2014, potrivit Observator 2014, 1144 beneficiari (cadre didactice) erau la prima mobilitate, 1945 

de beneficiari beneficiind de alte mobilități până la data completării rapoartelor (din totalul celor 3090 

cadre didactice). Cei mai mulți fuseseră beneficiari deja de 2-5 ori (1495), 353 beneficiind de 6-10 

mobilități și 97 de mai mult de 10 ori.  

 

  

În ceea ce privește numărul total de mobilități efectuate până la cea din anul 2015 situația a fost 

următoare: cei mai mulți dintre beneficiari efectuaseră între 2-5 mobilități (1653), fiind urmați de cei 

care efectuaseră una singură (1001 persoane), de cei care efectuaseră deja între 6-10 mobilități (416) și 

163 de beneficiari efectuaseră mai mult de 10 mobilități până în anul 2015. 

• Motivația participării la mobilități 

Cei mai mulți dintre beneficiarii de mobilități au fost motivați de posibilitatea de a dobândi cunoștințe 

și know how specific (2593 participanți), fiind urmați de cei care au dorit să creeze noi contacte sau să 

își extindă rețeaua  profesională, 2208 persoane au fost motivate de posibilitatea de a-și dezvolta 

competențe profesionale și de a crește relevanța domeniului profesional, 2180 au fost motivate de 

posibilitatea de a consolida cooperarea cu instituția parteneră.  
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În anul 2014 principalul motiv declarat de beneficiarii mobilităților era acumularea de cunoștințe și 

know how din bunele practici ale instituțiilor partenere (2444 au oferit acest răspuns), întărirea rețelei 

profesionale fiind aleasă de 2437 de beneficiari și dezvoltarea competențelor în domeniul de specialitate 

și creșterea relevanței activității de predare fiind aleasă, ca variantă, de 2146 beneficiari.  

 

• Semnarea unui acord sau contract de formare înainte de plecarea în mobilitate 

Marea majoritate a participanților au semnat acorduri sau contracte înainte de plecarea în 

mobilitate (3157 de persoane, 97.65%) doar 2.35% nesemnând acest tip de documente (76 de 

participanți).  În anul 2014 un număr de 2988 beneficiari (peste 98%) au semnat acorduri înainte de 

mobilitate, 101 declarând că nu le-au semnat astfel de acorduri înainte de plecarea în mobilitate.  
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• Activități incluse în mobilitățile efectuate  

Potrivit raportelor completate de beneficiarii acestora, mobilitățile au inclus misiuni de predare 

(răspuns oferit de 1812 participanți – 56.05%), fiind urmate de activități de formare (1337 beneficiari – 

41.35%) și activități care au inclus atât misiuni de predare, cât și activități de formare (84 de participanți 

– 2.60%).  În anul 2014 cei mai mulți beneficiaseră de mobilități care au inclus misiuni de predare, 1282 

au beneficiat de formare prin intermediul mobilităților (din 3090 în total). 
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• Tipuri de activități concrete desfășurate pe durata mobilității  

Cei mai mulți beneficiari au susținut prelegeri (2005 beneficiari), fiind urmați de cei care au participat la 

activități de planificare a viitoarei cooperări Erasmus+ (1680), de cei care au susținut seminarii, tutoriale 

sau workshops (1532). Cei mai puțini, așa cum se poate observa și în graficul care urmează, au oferit 

cursuri la distanță sau online (78 de participanți), au participat la teste sau examinări (195) sau au 

monitorizat proiecte Erasmus+ (248 persoane).  

 

 

• Încurajarea mobilităților de către instituția de trimitere 

Marea majoritate a beneficiarilor de mobilități consideră că instituția de trimitere susține foarte mult 

mobilitățile (2458 beneficiari – 76.4%) și mult (700 de beneficiari – 21.77%), doar 1.80% apreciază ca 

fiind mică susținerea mobilităților de către instituția de trimitere (58 de persoane).   

În 2014 un număr foarte mare - 2355 beneficiari (98%) - considerau că instituția de trimitere încurajează 

internaționalizarea foarte mult și 679 au selectat varianta mult.  
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• Recunoașterea competențelor dobândite de către instituția de trimitere a participanților 

Cei mai mulți beneficiari (2286) precizează că mobilitatea sau competențele dobândite sunt incluse 

(luate în considerare) în evaluarea performanțelor de către instituiția de trimitere. 1436 persoane 

declară că participarea lor este recunoscută neoficial de către conducere, 1189 declară că activitățile 

sunt incluse în planul lor anual de lucru, 103 participanți declară că nu este recunoascută participarea lor 

și 22 beneficiari declară că au beneficiat de o mărire de salariu. 

 În anul 2014 era aceeași ordine formelor de recunoaștere: 1700 de beneficiari au declarat că 

participarea la mobilitate a fost inclusă în evaluarea performanțelor, 673 – participarea a fost 

recunoscută  informal și 596 declară că a fost inclusă  în planul anual de muncă. 
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• Nivelul de satisfacție privind recunoașterea participării la mobilități 

Marea majoritate (76.55% - adică 2475 participanți) se declară mulțumiți, 14.94% nu pot aprecia (483 

persoane) și 8.51% nu sunt mulțumite (275 persoane).  

În anul 2014 un număr de 2413 beneficiari se declarau satisfăcuți de nivelul de recunoaștere, 399 nu 

puteau aprecia și 277 nu erau mulțumiți.  

 

• Gradul de satisfacție privind experiența Erasmus+ 

Punctajul acordat pentru satisfacția generală privind experiența avută ca participant la mobilitățile 

Erasmus+ este foarte mare, obținându-se media de 4.91. Cea mai mare parte a respondenților (se 

declară foarte satisfăcuți de experiență (2960), 271 dintre aceștia se declară destul de satisfăcuți, o 

singură persoană nu poate aprecia dacă este satisfăcut sau nu și tot una singură declară că nu a fost 

satisfăcut.  

În anul 2014 un număr de 2830 de persoane (din 3090) erau satisfăcute de experiența Erasmus+, 247 

declarând că sunt mai degrabă satisfăcute.  
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• Intenția de a recomanda programul Erasmus+ (experiența trăită) altor potențiali beneficiari  

O singură persoană din totalul de 3233 de beneficiari răspunde că nu ar recomanda altor potențiali 

beneficiari experiența lor, toți ceilalți intenționând să o recomande.  

În anul 2014 doar trei persoane declară că nu ar recomanda și una singură nu răspunde, dar restul de 

3086 ar recomanda mobilitățile unor alte persoane. 

• Modalități de împărtășire a experiențelor trăite în timpul mobilității 

Cei mai mulți beneficiari intenționează să împărășească experiența lor la o reuniune cu personalul din 

instituție (2321 persoane), 1779 participanți consideră că ar putea face acest lucru prin intermediul unui 

workshop specific, 1078 ar utiliza un raport scris, 481 ar prezenta experiența în cadrul unei conferințe. 

Cei mai puțini (145 beneficiari) ar împărtăți experiența prin intermediul media.  

Foarte satisfăcut, 
2960, 91.56%

Destul de 
satisfăcut, 271, 

8.38%

Nici satisfăcut, nici 
nesatisfăcut, 1, 

0.03%

Foarte 
nesatisfăcut, 1, 

0.03%

Repartiția numărului de respondenți în funcție de  răspunsurile 
date  privind nivelul general de satisfacţie referitor la experienta 

Erasmus+



74 
 

 

În anul 2014 se remarcă aceeași ierarhie – pe primul loc se plasează întâlnirile cu personalul – 1415, pe 

locul următor atelierele (853 alegeri) și pe al treilea loc raportul scris (ales de 664 participanți).  

• Aprecieri (gradul de satisfacție) privind contribuția pe care participarea la mobilitate a avut-o 

în dezvoltarea personală și profesională  

Scorul mediu este de 4.19, punctajele acordate în funcție de beneficiile aduse de mobilități fiind 

următoarele, în ordinea importanței: cea mai mare medie este obținută de posibilitatea de a împărtăși 

cunoștințe și abilități cu studenții sau cu alte persoane întâlnite în mobilitate (4.74), învățarea din 

bune practici (4.70), îmbunătățirea rețelei profesionale și stabilirea de noi contacte profesionale 

(4.68).  

Mediile cele mai mici sunt obținute de cooperarea cu reprezentanți ai societății civile și cu actori de pe 

piața muncii (ambele au 2.97) și îmbunătățirea competențelor ICT  (3.62).  
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Ponderile obținute de fiecare competență pe care au selectat-o beneficiarii mobilităților, de la total 

dezacord la acord, sunt următoarele: 
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În anul 2014 beneficiarii au plasat pe primul loc învățarea de bune practici existente la nivel european 

(2243), îmbunătățirea cooperării cu instituția parteneră (2158) și îmbunătățirea sau extinderea rețelei 

profesionale (2143 alegeri).   
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• Impactul mobilităților la nivel instituțional  

Media generală obținută este de 4.01, aprecierile beneficiarilor de mobilități distribuindu-se astfel: 

 

Punctajul cel mai mare (media 4.65) a fost acordat dezvoltării cooperării cu instituția parteneră, 

internaționalizarea instituției de trimitere primind, de asemenea, un punctaj mediu de 4.60, fiind 

apreciat ca impact semnificativ și posibilitatea oferită studenților de a-și dezvolta spiritul antreprenorial.   

Beneficiarii au estimat ca având cel mai mic impact (3.23) posibilitatea de a introduce sachimbări la 

nivel de management al instituției și folosirea de noi metode și bune practici în instituția de trimitere.  

Procentele acordate fiecărei variante de răspuns, de la acord la total dezacord, au fost următoarele:  
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În anul 2014 beneficiarii au apreciat împărtășirea de cunoștințe și abilități cu studenții sau alte 

persoane (2345 alegeri), contribuția la creșterea mobilităților studenților și cadrelor didactice (1610) și 

posibilitatea de a dezvolta curriculum-ul, modulele de formare, rețelele acadmice, cercetarea. La nivel 

instituțional cei mai mulți au selecționat ”internaționalizarea acasă” (957 alegeri), creșterea motivației 

pentru studiu sau practică a studenților (764), posibilitatea de a se introduce noi discipline (590 alegeri).  
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• Mobilități ale beneficiarilor străini efectuate în România 

În total sunt 591 de organizații din 30 de țări care au trimis participanți la mobilități, numărul celor 

care au efectuat mobilități în România fiind 1759.  

  

Țara de 
trimitere 

Număr 
instituții de 
trimitere 

Număr de 
participanți 

Austria 23 47 

Belgia 13 31 

Bulgaria 21 118 

Cipru 2 3 

Repuclica Cehă 12 27 

Germania 55 102 

Danemarca 1 1 

Grecia 18 61 

Spania 36 86 

Finlanda 10 12 

Franța 83 212 

Croația 5 9 

Ungaria 37 418 

Irlanda 6 6 

Islanda 1 1 

Italia 48 113 

Liechtenstein 1 2 

Lituania 9 21 

Letonia 7 9 

Macedonia 1 1 

Malta 1 1 

Olanda 14 22 

Norvegia 8 14 

Polonia 57 196 

Portugalia 17 40 

Suedia 5 8 

Slovenia 4 4 

Slovacia 11 31 

Turcia 65 137 

Marea Britanie 20 26 

Total 591 1759 
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• Repartiția instituțiilor de trimitere în funcție de țara acestora 

Cele mai multe organizații care au trimis în mobilitate beneficiari sunt Franța (83), Turcia (65), Polonia 

(57), Germania (55) și Italia (48).  

 

• Distribuția numărului de participanți străini la mobilități în România în funcție de țara de 

proveniență a organizațiilor   

În ceea ce privește numărul beneficiarilor străini care au efectuat mobilități în România, cei mai mulți 

provin din Ungaria (418), fiind urmați de Franța (212), Polonia (196), Turcia (137).  

Austria, 23, 
3.89%

Belgia, 13, 
2.20%

Bulgaria, 21, 
3.55%

Cipru, 2, 
0.34%

Repuclica 
Cehă, 12, 

2.03%

Germania, 55, 
9.31%

Danemarca, 1, 
0.17%

Grecia, 18, 3.05%

Spania, 36, 6.09%

Finlanda, 
10, 

1.69%Franța, 83, 
14.04%

Croația, 5, 0.85%

Ungaria, 37, 
6.26%

Irlanda, 6, 1.02%Islanda, 1, 0.17%

Italia, 48, 8.12%

Liechtenstein, 1, 
0.17%

Lituania, 9, 
1.52%

Letonia, 7, 
1.18%

Macedonia, 1, 
0.17%

Malta, 1, 
0.17%

Olanda, 14, 
2.37%

Norvegia, 8, 
1.35%

Polonia, 57, 
9.64%

Portugalia
, 17, 

2.88%

Suedia, 5, 
0.85%

Slovenia, 4, 
0.68%

Slovacia, 11, 
1.86%

Turcia, 65, 
11.00%

Marea Britanie, 
20, 3.38%

Repartiția numărului de instituții de trimitere  la mobilități în 
România, în funcție de țara de rezidență
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• Număr de participanți în instituțiile gazdă din România 

Cei mai mulți beneficiari străini au fost găzduiți de Universitatea Babes Bolyai, din Cluj (268), fiind 

urmată de Universitatea din Oradea (103) și de Universitatea Spienția 91, din Cluj.  Repartiția acestora 

poate fi urmărită și în graficul următor: 

Austria, 47, 2.67%

Belgia, 31, 1.76%

Bulgaria, 118, 
6.71%

Cipru, 3, 0.17%

Repuclica Cehă, 
27, 1.53%

Germania, 102, 
5.80%

Danemarca, 1, 
0.06%

Grecia, 61, 
3.47%

Spania, 86, 4.89%

Finlanda
, 12, 

0.68%

Franța, 212, 12.05%

Croația, 9, 0.51%
Ungaria, 418, 

23.76%

Irlanda, 6, 0.34%

Islanda, 
1, 

0.06%

Italia, 113, 6.42%

Liechtenstein, 2, 
0.11%

Lituania, 
21, 

1.19%

Letonia, 
9, 

0.51%

Macedonia, 1, 
0.06%

Malta, 1, 
0.06%

Olanda, 
22, 

1.25%

Norvegia
, 14, 

0.80%

Polonia, 196, 11.14%

Portugalia, 40, 
2.27%

Suedia, 8, 0.45%

Slovenia, 4, 0.23%

Slovacia, 31, 1.76%

Turcia, 137, 7.79%

Marea Britanie, 
26, 1.48%

Repartiția numărului participanți străini  la mobilități în România, în funcție de 
țara de rezidență a instituțiilor de trimitere
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• Număr de participanți străini pe județe 

Pe primul loc se află județul Cluj – cu 503 participanți străini primiți în mobilități, urmat de București 

(307), Iași (139) și Timiș (135).  

 

  

Alba, 51, 2.90%
Arad, 16, 0.91%

Argeș, 40, 2.28%

Bacău, 26, 1.48%

Bihor, 172, 9.79%

Brașov, 88, 5.01%

București, 307, 
17.47%

Caraș Severin, 2, 
0.11%

Cluj, 503, 28.63%

Constanța, 
32, 1.82%

Covasna, 
2, 0.11%

Dâmbovița, 
19, 1.08%

Dolj, 28, 1.59%

Galați, 
25, 

1.42%

Gorj, 6, 
0.34%

Harghita, 2, 
0.11%

Iași, 139, 7.91%

Ilfov, 1, 0.06%

Mureș, 31, 1.76%

Prahova, 7, 0.40%

Satu Mare, 3, 0.17%

Sibiu, 91, 
5.18%

Suceava, 30, 1.71%
Timiș, 135, 7.68%

Tulcea, 1, 0.06%

Repartiția numărului de participanți străini în funcție de județul instituției de 
primire din România
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4.3.2 Acțiunea  107 - Participanți la mobilități organizate în România  

• Informații generale 

• Repartiția numărului de candidaturi depuse și aprobate pe județe 

În anul 2015, 36 de instituții au depus candidaturi în calitate de instituție gazdă, 24 dintre acestea 

primind aprobare. Situația pe județe a candidaturilor depuse și aprobate este următoarea: cele mai 

multe candidaturi au fost depuse de București  (6), fiind aprobate 4 și de județul Timiș - au depus 6 și 

au fost aprobate 5.  

 

 

 

2

2

1

1

3

6

4

1

1

1

3

2

2

1

6

2

2

1

1

3

4

1

1

1

3

1

2

1

5

0 1 2 3 4 5 6 7

Alba

Arad

Bacău

Bihor

Brașov

București

Cluj

Constanța

Dolj

Galați

Iași

Mureș

Sibiu

Suceava

Timiș

Repartiția pe județe a numărului de proiecte de mobilitate în 
domeniul Învățământ universitar KA 107 depuse/aprobate 

Număr candidaturi aprobate Număr candidaturi depuse
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• Organizații de trimitere  

Ca o primă observație – este o diversitate considerabilă a instituțiilor care au trimis persoane în 

mobilități în România cu finanțare din Erasmus – învățământ universitar – acțiunea 107, deși numărul 

acestora/ pe țări nu este mare. Cei mai mulți beneficiari provin din Rusia și Moldova (câte 11 

participanți), fiind urmați de Serbia (9), Israel (8) și Ucraina (7).    

 

 

Africa de 
Sud, 2, 
1.46%

Albania, 3, 2.19%

Algeria, 2, 1.46%

Armenia, 4, 2.92%

Azerbaidjan, 3, 
2.19%Belarus, 3, 2.19%

Bosnia și 
Herțegovina, 5, 

3.65% Brazilia, 3, 
2.19%

Canada, 
3, 

2.19%Chile, 3, 
2.19%

China, 5, 3.65%

Coreea 
de Sud, 
2, 1.46%

Ecuador, 
1, 0.73%

Egipt, 2, 
1.46%

Filipine, 
1, 

0.73%
Georgia, 
4, 2.92%

India, 2, 1.46%

Iordania, 2, 1.46%Israel, 8, 5.84%

Japonia, 3, 2.19%

Kazahstan, 3, 2.19%

Kyrgyzstan, 3, 2.19%

Laos, 1, 0.73%

Liban, 1, 0.73%

Malaezia, 3, 2.19%

Maroc, 5, 3.65%

Moldova, 11, 8.03%

Muntenegru, 1, 
0.73%

Peru, 2, 1.46%

Rusia, 11, 8.03%

Serbia, 9, 6.57%

Statele Unite, 9, 
6.57%

Tadjikistan, 1, 0.73%

Thailanda, 2, 1.46%

Tunisia, 2, 1.46%

Ucraina, 7, 
5.11%

Uzbekistan, 2, 1.46%

Vietnam, 3, 2.19%

Repartiţia numărului de instituţii de trimitere în funcţie de ţara de rezidenţă
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• Participanții la mobilități organizate în România 

În funcție de țara de rezidență, participanții la mobilități se distribuie astfel:  

 

Cei mai mulți participanți sunt din Rusia (66), fiind urmați de cei din Moldova (65), Serbia (64) și Israel 

(58).  

 

Africa de Sud, 5, 0.93%

Albania, 9, 1.67% Algeria, 13, 2.41%

Armenia, 5, 0.93%

Azerbaidjan, 9, 1.67%

Belarus, 6, 1.11%

Bosnia și Herțegovina, 
25, 4.63%

Brazilia, 7, 1.30%

Canada, 4, 0.74%

Chile, 4, 0.74%

China, 20, 
3.70%

Coreea 
de Sud, 3, 

0.56%

Ecuador, 
7, 1.30%

Egipt, 14, 2.59% Filipine, 6, 
1.11%

Georgia, 
6, 1.11%

India, 4, 
0.74%

Iordania, 17, 3.15%

Israel, 58, 10.74%

Japonia, 4, 0.74%

Kazahstan, 5, 0.93%

Kyrgyzstan, 3, 0.56%Laos, 4, 0.74%

Liban, 1, 0.19%
Malaezia, 13, 2.41%

Maroc, 
19, 

3.52%

Moldova, 65, 12.04%
Muntenegru, 5, 0.93%

Peru, 5, 0.93%

Rusia, 66, 12.22%

Serbia, 64, 11.85%

Statele 
Unite, 21, 

3.89%

Tadjikistan, 1, 0.19%

Thailanda, 7, 
1.30%

Tunisia, 4, 
0.74%

Ucraina, 18, 3.33% Uzbekistan, 2, 0.37%

Vietnam, 11, 2.04%

Repartiţia numărului de participanţi în funcţie de ţara de rezidenţă
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• Distribuția organizațiilor de trimitere și a participanților în funcție de țările unde au efectuat 

mobilitățile  

Distribuția participanților în funcție de țările în care au efectuata mobilitățile este următoarea:   

Nr. Crt. Țara de rezidență a Instituţiei de primire 
Număr de 
organizații Număr de participanți 

1 Africa de Sud 2 5 

2 Albania 3 9 

3 Algeria 1 2 

4 Armenia 1 1 

5 Azerbaidjan 2 2 

6 Bosnia și Herțegovina 5 22 

7 Brazilia 4 9 

8 Canada 2 4 

9 Chile 2 5 

10 China 9 23 

11 Coreea de Sud 4 11 

12 Ecuador 1 3 

13 Egipt 1 2 

14 Filipine 1 5 

15 India 1 4 

16 Iordania 1 1 

17 Israel 8 40 

18 Japonia 3 12 

19 Kazahstan 4 13 

20 Kyrgyzstan 1 1 

21 Laos 1 6 

22 Liban 1 7 

23 Malaezia 2 8 

24 Maroc 5 14 

25 Moldova 3 20 

26 Muntenegru 1 6 

27 Peru 1 1 

28 Rusia 10 70 

29 Serbia 9 52 

30 Statele Unite 6 15 

31 Tadjikistan 1 1 

32 Thailanda 2 6 

33 Tunisia 2 3 

34 Ucraina 3 9 

35 Uzbekistan 3 3 

36 Vietman 4 14 

 Total 110 409 
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Cele mai multe organizații de primire pentru beneficiarii români sunt în Rusia (10), China (9), Serbia (9) 

și Israel (8), numărul total de instituții din țările gazdă fiind 110, așa cum se poate observa în graficul 

care urmează .Numărul participanților români la mobilități finanțate prin KA 107 a fost de 409 în anul 

2015. Cei mai mulți au fost în Rusia (70), Serbia (52) și Israel (40), așa cum se poate observa în tabelul 

de mai jos:   

Africa de Sud, 2, 
1.82%

Albania, 
3, 2.73% Algeria, 1, 0.91%

Armenia, 1, 0.91%

Azerbaidjan, 
2, 1.82%

Bosnia și 
Herțegovina, 5, 

4.55%

Brazilia, 4, 3.64%

Canada, 2, 
1.82%

Chile, 2, 
1.82%

China, 9, 8.18%

Coreea 
de Sud, 
4, 3.64%

Ecuador, 
1, 0.91%

Egipt, 1, 0.91%

Filipine, 1, 
0.91%

India, 1, 0.91%

Iordania, 1, 0.91%

Israel, 8, 7.27%

Japonia, 3, 2.73%

Kazahstan, 4, 3.64%

Kyrgyzstan, 1, 0.91%Laos, 1, 0.91%

Liban, 1, 0.91%
Malaezia, 2, 1.82%

Maroc, 5, 
4.55%

Moldova, 3, 2.73%

Muntenegru, 1, 
0.91%

Peru, 1, 0.91%

Rusia, 10, 9.09%

Serbia, 9, 8.18%

Statele Unite, 6, 
5.45%

Tadjikistan, 1, 0.91%

Thailanda, 2, 1.82%

Tunisia, 2, 1.82%

Ucraina, 3, 2.73%

Uzbekistan, 3, 2.73% Vietman, 4, 3.64%

Repartiția numărului de  instituții gazdă în funcție de țara de rezidență
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• Instituțiile de trimitere a beneficiarilor români 

În funcție de județul în care se află sediul instituției de trimitere, cei mai mulți beneficiari au fost 

trimiși de instituții din județul Cluj (129 persoane), fiind urmat de județul Iași (80), Alba (62) și Timiș 

(42).    

Africa de 
Sud, 5, 
1.22%

Albania, 9, 2.20%

Algeria, 2, 0.49%

Armenia, 1, 0.24%

Azerbaidjan, 2, 
0.49%

Bosnia și 
Herțegovina, 22, 

5.38%

Brazilia, 9, 2.20%

Canada, 4, 0.98%

Chile, 5, 1.22%

China, 23, 
5.62%

Coreea de Sud, 11, 
2.69%

Ecuador, 3, 
0.73%

Egipt, 2, 0.49%

Filipine, 5, 1.22%

India, 4, 0.98%

Iordania, 1, 
0.24%

Israel, 40, 9.78%

Japonia, 12, 2.93%

Kazahstan, 13, 
3.18%Kyrgyzstan, 1, 

0.24%

Laos, 6, 1.47%

Liban, 7, 1.71%
Malaezia

, 8, 
1.96%

Maroc, 
14, 

3.42%
Moldova, 20, 4.89%

Muntenegru, 6, 
1.47%

Peru, 1, 0.24%

Rusia, 70, 17.11%

Serbia, 52, 12.71%

Statele 
Unite, 15, 

3.67%

Tadjikistan, 1, 0.24%

Thailanda, 6, 1.47%

Tunisia, 3, 0.73%

Ucraina, 9, 2.20%

Uzbekistan, 3, 0.73%

Vietman, 
14, 

3.42%

Repartiția numărului de participanți la mobilitate în funcție de 
țara de rezidență a instituțiilor gazdă 
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În funcție de instituția de trimitere participanții se distribuie astfel: cei mai mulți provin de la 

Universitatea Babes Bolyai, Cluj (129), fiind urmați de cei de la Universitatea Alexandru Ioan 

Cuza, Iași (80), pe al treilea loc plasându-se Universitatea 1 Decembrie 1918, din Alba Iulia (62).  

 

Alba, 62, 15.16%

Arad, 12, 2.93%

Bacău, 3, 0.73%
Bihor, 7, 1.71%

Brașov, 25, 6.11%

București, 
21, 5.13%

Cluj, 129, 31.54%

Iași, 80, 19.56%

Mures, 1, 0.24% Sibiu, 26, 
6.36%

Suceava, 1, 0.24%

Timiș, 42, 10.27%

Repartiția numărului de participanţi la mobilitate în funcţie de  
județele de rezidență  ale instituţiilor de trimitere
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• Informații despre beneficiarii mobilităților 

Categoria de personal din care fac parte participanții la mobilități: 277 de participanți fac parte din 

personalul didactic (67.73%), 91 de persoane fac  parte din personalul administrativ (91 persoane) 

și 41 de persoane sunt atât personal administrativ, cât și didactic (41 persoane).  

1

1

1

1

3

6

6

7

7

10

11

13

21

24

26

62

80

129

0 20 40 60 80 100 120 140

ACADEMIA FORTELOR AERIENE HENRI COANDA

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII…

Dimitrie Cantemir University of Targu Mures

UNIVERSITY STEFAN CEL MARE SUCEAVA

UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACAU

UNIVERSITATEA AUREL VLAICU DIN ARAD

Universitatea de Vest Vasile Goldis din Arad

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

UNIVERSITATEA ROMANO AMERICANA ASOCIATIE

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA…

SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI…

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV

UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU

UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI

UNIVERSITATEA BABES BOLYAI

Repartiţia numărului de participanţi la mobilitate 
în funcţie de instituţia de trimitere

Numar de participanti
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• Vechimea în instituție a participanților la mobilități și tipul de contract 

Cea mai mare parte a participanților au o vechime de peste 10 ani (69%, 282 persoane) și cei mai puțini 

sunt cei care lucrează mai puțin de un an (6 persoane). De asemenea, 97.31% (398) lucrează permanent 

și numai 11 persoane sunt colaboratori sau au contract pe durată determinată. De asemenea, 99.02% 

(405 persoane) lucrează cu normă întreagă în instituția de trimitere.   

 

 

Personalul 
administrativ
, 91, 22.25%

Personal 
didactic, 277, 

67.73%

Atât personal 
administrativ 

cât şi 
didactic, 41, 

10.02%

În instituţia de trimitere beneficiarii fac parte 

din:

Mai puţin 
de un an, 

6, 1%

1-5 ani, 
53, 

13%
5-10 ani, 
68, 17%

Peste 10 
ani, 282, 

69%

De câţi ani lucrezi în instituţie? 

DA, 398, 
97.31%

NU, 11, 
2.69%

Eşti angajat permanent?
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• Programele la care au mai participat beneficiarii mobilităților Erasmus+ 

În funcție de programele la care beneficiarii mobilităților au mai participat, distribuția acestora este 

următoarea:  

 

Se poate observa că cei mai mulți au fost implicați și în programul Învățare pe tot parcursul vieții (210 

persoane), 139 au fost implicați în Erasmus Mundus și 55 în programul Tempus. 

 

Cu normă 
întreagă , 

405, 99.02%

Cu normă 
parţială, 4, 

0.98%
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• Noi veniți în program și număr total de mobilități efectuate/ participant  

Comparativ cu cei care au mai participat la programe anterioare noii veniți reprezintă 37.90% (155 de 

persoane), în timp ce cei care au mai beneficiat de finanțări prin programe europene sunt 62.10% (254 

persoane). 

Cei mai mulți sunt cei care au participat la o singură mobilitate (155 de persoane – 37.90%), dar cea mai 

mare pondere o dețin cei care au participat la 2-5 mobilități (165 de persoane), fiind urmați de cei care 

au participat la 6-10 mobilități (63 de persoane).  

 

 

 

• Motivația participării la mobilități 

Potrivit răspunsurilor oferite de beneficiarii mobilităților, pe cei mai mulți i-a motivat posibilitatea de a 

crea noi contacte și extinderea rețelei profesionale (346 au selectat aceste variante), cât și dorința de a 

dobândi noi cunoștințe și know how specifice domeniului de activitate (tot 346 de persoane au 

selectat această variantă). Cel mai puțin au fost motivați de posibilitatea de a extinde cooperarea cu 

piața muncii (33) și de obținerea unui grant Erasmus+ (55). Numai 107 beneficiari au considerat că 

mobilitatea le-ar fi putut crește șansa de angajare.    

DA, 155, 
37.90%

NU, 254, 
62.10%

Această mobilitate a fost prima 
finanțată prin programul Erasmus+ 
sau Învățare pe tot parcursul vieții?

1, 155, 
37.90%

2-5, 165, 
40.34%

6-10, 63, 
15.40%

Mai 
mult 
de 
10, 
26, 

6.36
%

Repartiția numărului de participanți la 
mobilitate în funcție de numărul  de 

mobilități la care au participat în 
programele Erasmus+ și/sau Învățare pe 

tot parcursul vieții
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• Încheierea unor acorduri de formare înainte de plecarea în mobilitate 

Cea mai mare parte a participanților a încheiat acorduri de mobilitate înainte de plecare (394 – 96.33%), 

doar 15 nu au semnat astfel de acorduri, reprezentând 3.67%. 
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• Încurajarea mobilităților de către instituția de trimitere 

Potrivit răspunsurilor oferite, 81.62% dintre beneficiari consideră că instituția încurajează foarte mult 

participarea la mobilități (333 persoane) și 17.40 consideră că instituția încurajează mult mobilitățile 

(71 persoane), doar 4 oferă răspunsul ”puțin”.  

 

Da, 394, 
96.33%

Nu, 15, 3.67%

Repartiția numărului de respondenți în funcție de 
declarațiile privind încheierea unor acorduri de mobilitate 

anterior acesteia

Foarte mult, 
333, 81.62%

Mult, 71, 
17.40%

Puţin, 4, 
0.98%

Repartiția numărului de respondenți în funcție de  
răspunsurile date privind  măsura  în care instituţia de 

trimitere încurajează mobilitatea
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• Tipuri de activități desfășurate pe durata mobilității 

Cea mai mare parte a participanților o reprezintă cei care au participat la activități de formare (184), 

numărul acestora fiind însă foarte apropiat de cel al celor implicați în misiuni de predare (176 

beneficiari), 49 dintre participanți fiind implicați în misiuni de predare și participând și la formare.  

 

 

• Activități specifice desfășurate pe durata mobilității 

Așa cum se poate observa în graficul care urmează pe primul loc, ca tip de activitate specifică, 

beneficiarii mobilităților au plasat planificarea viitoarei cooperări Erasmus+ (271 de participanți au ales 

această variantă), pe locul al doilea fiind plasate (de 248 de persoane) activitățile culturale, după care 

urmează prelegerile (220 de persoane au selectat această activitate) și tutorialele, seminariile, atelierele 

(191 de persoane). Cei mai puțini (5 persoane) au selectat cursurile la distanță sau online și participarea 

la teste sau examene (12).   

 

Mobilitatea 
personalului 

pentru formare, 
184, 44.99%

Atat misiune de 
predare cat si 

mobilitate 
pentru formare, 

49, 11.98%

Misiune de 
predare, 176, 

43.03%

Repartiția numărului de respondenți în funcție de tipul 
de mobilitate la care au participat
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• Recunoașterea mobilităților sau a competențelor dobândite prin intermediul acestora 

Cea mai mare parte a beneficiarilor de mobilități (319 participanți – 78%) consideră că participarea lor le 

este recunoascută la nivelul instituției de trimitere. O parte dintre participanți – 14.18%, adică 58 de 

persoane declară că nu pot aprecia, iar 32 de beneficiari răspund că nu sunt satisfăcuți de recunoașterea 

participării la mobilitate la nivelul instituției de trimitere.  
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Număr de răspunsuri

DA, 319, 78.00%

NU, 32, 7.82%

Nu ştiu/Nu pot 
aprecia, 58, 

14.18%

Repartiția numărului de respondenți în funcție de  răspunsurile date 
privind  satisfacţia referitoare la nivelul de recunoaştere a mobilităţii
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• Modalități prin care a fost recunoscută mobilitatea în instituția de trimitere 

Cei mai mulți beneficiari de mobilități (247) declară că participarea la mobilitate a fost inclusă în 

evaluarea anuală a performanțelor, în cazul a 230 de beneficiari participarea a fost recunoscută de 

către conducerea instituției neoficial și 174 declară că mobilitatea a fost inclusă în planul lor anual de 

lucru.   

 

• Nivelul de satisfacție privind experiența Erasmus+  

Media scorurilor acordate de participanții la mobilitățile finanțate prin KA107 este  foarte mare – 4.90, 

acest lucru însemnând că cea mai mare parte a beneficiarilor au apreciat ca fiind foarte satisfăcătoare 

experiența Erasmus+. Foarte satisfăcuți au fost 370 de participanți, destul de satisfăcuți – 38, un singur 

participant declarând că nu a fost nici satisfăcut, nici nesatisfăcut.  
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0.24%

Repartiția numărului de respondenți în funcție de  răspunsurile date  privind nivelul 
general de satisfacţie referitor la experienta Erasmus+
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• Intenția și modul în care participanții doresc să împărtășească experiențele din mobilitate  

Cei mai mulți beneficiari (352) doresc să facă acest lucru printr-o reuniune/ întâlnire cu colegii, 269 ar 

dori să organizeze ateliere specifice și 143 consideră că pot face acest lucru printr-un raport scris.  

 

 

• Aprecierea dezvoltării personale și profesionale 

Potrivit răspunsurilor oferite de către participanții la mobilitățile internaționale a rezultat o medie 

generală de 4.13. Cel mai bun scor a obținut împărtășirea cunoștințelor și experiențelor cu alți studenți 

sau alte persoane din instituția de primire (media 4.78), fiind urmate de îmbunătățirea sau extinderea 

rețelei profesionale și multiplicarea contactelor profesionale (4.72) și intensificarea cooperării cu 

instituțiile partenere (4.70). Scorurile cele mai mici au fost acordate cooperării cu actori de pe piața 

forței de muncă (2.90) și cooperării cu reprezentanți ai societății civile (3. 05). Punctaje sub 4 au mai 

obținut îmbunătățirea competețelor ICT ( 3.45) și faptul că au avut posibilitatea să utilizeze metode sau 

practici noi de predare sau de învățare (3.94).     
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Procentele acordate pentru fiecare variantă de răspuns, în funcție de acordul sau dezcordul cu acestea 

pot fi urmărite în graficul următor:  
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internet, platforme virtuale de colaborare,  software, dispozitive TIC etc.)

Mi-a îmbunătățit satisfacția privind locul de muncă

Mi-am intensificat oportunitățile de angajare și de carieră

Am împărtășit cunoștințele și abilitățile cu studenții și/sau cu alte persoane
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personală și profesională din mobilitate

Scor mediu
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• Impactul instituțional  

Media generală obținută în ceea ce privește impactul instituțional, așa cum a fost acesta apreciat de 

către beneficiarii mobilităților internaționale este de 4.03. Așa cum se poate observa în graficul care 

urmează, participanții au acordat cel mai mare scor creșterii formelor și modalităților de cooperare ale 

instituției de trimitere (4.67), creșterii gradului de internaționalizare a instituției de trimitere (4.65), 

studenții non-mobili obținând o nouă perspectivă asupra ”internaționalizării la domiciliu”(4.58).   

 

  

Ponderile acordate fiecărei variante de răspuns, în funcție de acordul sau dezacordul privind variantele 

de răspuns poate fi urmărit în graficul care umează.  
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4.5. Domeniul Educația adulților 

• Informații generale 

În anul 2015 au fost depuse 84 de proiecte, fiind aprobate și finanțate 10. Rata generală de succes este 

de 11.90%.   

• Repartiția pe județe a instituțiilor  care au trimis candidaturi  

În ceea ce privește candidaturile depuse, județul Iași se află pe primul loc – au fost trimise 13 

candidaturi, din acestea aprobându-se 4. Urmează județul Dolj (11 candidaturi, 2 aprobate) și  

orașul București (10 candidaturi – nu a fost aprobată niciuna). O singură candidatură a fost depusă de 

instituții din județele Vrancea (1 aprobată), Hunedoara, Harghita, Galați, Brăila, Bihor, Vaslui (niciuna 

dintre acestea nu a fost aprobată). În total au fost despuse 84 de candidaturi, fiind aprobate 10.  

 

13
11

10
4
4
4

3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1

4
2

1
1

1

1

0 2 4 6 8 10 12 14

Iasi
Dolj

Bucuresti
Bacau
Buzau

Cluj
Arges

Ilfov
Maramures

Neamt
Olt

Suceava
Alba

Bistrita Nasaud
Botosani

Gorj
Prahova

Timis
Vaslui
Bihor
Braila
Galati

Harghita
Hunedoara

Vrancea

Repartiția pe județe a numărului de proiecte de 
mobilitate în domeniul Educației adulților 

depuse/aprobate 

Contractate Depuse



107 
 

• Rata de succes în funcție de județe  

Județul Vrancea are rata de succes cea mai mare (100%, 1 proiect depus, 1 proiect aprobat), Timiș (50% 

- 2 proiecte depuse și 1 aprobat), Maramureș și Ilfov (33.33% – 1 candidatură aprobată din cele 3 

depuse). Rata generală de succes este de 11.90%.  

 

• Repartiția pe medii de rezidență (urban sau rural)  

Candidaturile depuse sunt în marea lor parte ale unor instituții din mediul urban (78, 92.86%), cele din 

rural fiind în număr de 6 (7.14%). Au fost aprobate 9 candidaturi din urban și o singură candidatură 

depusă de o instituție din rural.  
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• Candidaturi depuse în funcție de tipul de instituție 

Asociațiile sunt cele mai numeroase instituții candidate – 34 de organizații au depus candidaturi, fiind 

urmate de SRL-uri (Societățile cu Răspundere Limitată) – 9 și de școlile gimnaziale – 7.   

 

• Candidaturi finanțate în funcție de tipul de instituție 

Primul loc este deținut de asociații (3) la care mai putem adăuga 1 ONG și 1 fundație. Restul 

instituțiilor au câte un singur proiect aprobat (a se vedea graficul):  
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• Repartizarea pe țări a instituțiilor organizatoare de cursuri  

Potrivit țării în care se află sediul instituției de primire pe primul loc se află Italia, pentru mobilitățile 

organizate de 4 instituții fiind finanțați 40 de participanți, din totalul de 131 de beneficiari în anul 2015, 

reprezentând 15 organizații. Pe locul următor sunt instituțiile din Marea Britanie (26 participanți), Spania 

(18) și Bulgaria (16).  Numărul total de instituții care au organizat cursurile este de 15. 

Țara de rezidență a 
organizației 
organizatoare de 
curs sau gazdă 

Număr de 
organizații 

Număr de 
participanți 

Bulgaria 1 16 

Republica Cehă 1 3 

Grecia 1 3 

Spania 2 18 

Italia 4 40 

Malta 1 14 

Portugalia 1 8 

Slovenia 1 3 

Marea Britanie 3 26 

Total 15 131 
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organizației/instituției organizatoare  a cursului sau gazdă
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• Repartizarea participanților în funcție de instituțiile care au organizat cursurile  

În funcție de instituția care a organizat mobilitățile repartiția participanților este următoarea: 

Denumire instituție organizatoare de cues sau gazdă a 
mobilității 

Țara de rezidență a 
instituției 
organizatoare 

Orașul de 
rezidență 

Numărul de 
participanți 
români la 
mobilitate 

Motivated Learning for Everyone"" Bulgaria Sofia 16 

ITC International TEFL Certificate s.r.o. Republica Ceha Prague 3 

NSF CYBERALL ACCESS Grecia Athens 3 

EUROMIND PROJECTS SL Spania Ubeda Jaen 14 

MAD for Europe Spania Madrid 4 

Associazione Scuole Lavoro Alto Milanese Italia 
Busto Arsisio 
Va  10 

Istituto per la Formazione, l'Occupazione e la 
Mobilità Italia Bologna 6 

Polaris S.r.l.s. Italia Vasto 4 

TRAMA DI TERRE ONLUS-APS Italia Imola 20 

Executive Training Institute Ltd. Malta St.Julian's 14 

EPD - European Projects Development Unipessoal 
Lda Portugalia Montijo 8 

Skupina Primera d.o.o. Slovenia Ljubljana 3 

Border Crossings Company Limited Marea Britanie London 3 

Elderberry Gryd Limited (Trading as EUcourses.eu) Marea Britanie Birmingham 3 

TFL Education Ltd Marea Britanie Liverpool 20 

 

Cei  mai mulți participanți (20) au fost la TFL Education Ltd, Marea Britanie, la TRAMA DI TERRE ONLUS-

APS, Italia (tot 20 de participanți), fiind urmate de Motivated Learning for Everyone, Bulgaria (16 

participanți).  
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• Repartiția beneficiarilor în funcție de județul organizației de trimitere  

Repartiția beneficiarilor în funcție de județul instituției de trimitere este următoarea: 

Județ de 
rezidență 

Număr de 
participanți 

Procent din 
numărul total de 
participanți 

Argeș 6 4.58% 

București 3 2.29% 

Caraș Severin 3 2.29% 

Dolj 20 15.27% 

Iași 47 35.88% 

Ilfov 10 7.63% 

Maramures 8 6.11% 

Suceava 6 4.58% 

Timiș 20 15.27% 

Vrancea 8 6.11% 

 

Județul Iași a trimis numărul cel mai mare de participanți la mobilitățile finanțate de proiecte în 

domeniul educației adulților (47 de persoane), fiind urmat de Dolj (20 de persoane) și Timiș (20 de 

persoane). 
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• Repartizarea beneficiarilor în funcție de mediul de rezidență al instituției de trimitere 

În funcție de mediul de rezidență al instituțiilor de trimitere participanții se distribuie astfel: 

 

Majoritatea instituțiilor de trimitere sunt din mediul urban (112 participanți, reprezentând 85.50% din 

total). Din mediul rural au participat la mobilități 19 persoane.   

• Repartizarea beneficiarilor în funcție de tipul instituției de trimitere 

Cele mai multe sunt asociațiile non-guvernamentale și fundațiile (care au trimis 67 de participanți 

în total), fiind urmate de Centrul Județean de Resurse și Asistență educațională (26 de persoane).  
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Repartiția numărului de respondenți în funcție de mediul de 
rezidență al instituțiilor beneficiare
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• Repartizarea beneficiarilor în funcție de țara gazdă în care s-au efectuat propriu-zis 

mobilitățile  

Repartizarea beneficiarilor în funcție de țările în care s-au efectuat mobilitățile este următoarea: 
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Scolar, 8, 6.11%

Centru 
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Resurse si 
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Educationala, 
26, 19.85%

Penitenciar
17

12.98%

Administratia  
Nationala a 

Penitenciarelor, 
3, 2.29%

Asociatie, 37, 
28.24%

Liceu/Colegiu 
tehnic/tehnolog

ic/Vocațional, 
10, 7.63%

Fundatie, 10, 
7.63%

ONG, 20, 
15.27%

Repartiția numărului de respondenți în funcție de tipul 
instituțiilor beneficiare
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Acestea reprezintă furnizorii propriu-ziși de curs și țara în care s-a desfășurat mobilitatea, care nu 

coincide întotdeauna cu țăra instituțiilor organizatoare. Cei mai mulți participanți au fost în Italia (40) 

fiind urmați, ca număr, de cei din Marea Britanie (31), Spania (30) și Malta (14).  

• Participanți nou veniți în program și număr de mobilități efectuate/ participant  

Ponderea noilor veniți în program este mare, 71% dintre participanți beneficiind pentru prima oară de 

o mobilitate (93 de persoane din 131), 38 fiind cei care mai fuseseră beneficiari și în anii anteriori. 

 În anul 2014, potrivit datele oferite de Observator, numărul de proiecte fiind mai mare (15 proiecte 

aprobate și 146 de participanți finanțați), 100 de persoane erau nou venite în program, fiind finanțate de 

la domeniul Educația adulților, 45 fiind cei care mai participaseră la mobilități, ponderile fiind 

aproximativ aceleași.  

Suedia, 3, 2% Slovenia, 3, 2%
Grecia, 3, 2%

Republica Cehă, 3, 
2%

Italia, 40, 31%

Portugalia, 4, 3%

Marea Britania, 31, 
24%

Malta, 14, 11%

Spania, 30, 23%

Repartiția numărului de participanți din România în funcție de țara în care a 
avut loc mobilitatea
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Marea majoritate a participanților au beneficiat de o singură mobilitate (93 de persoane), fiind urmați 

de cei care au beneficiat de 2-5 mobilități (29 de persoane) și de cei care au beneficiat de 6-10 

mobilități. O singură persoană a declarat că a beneficiat de mai mult de 10 mobilități.   

În anul 2014 cei care au răspuns în raport la această întrebare fuseseră deja de 2-3 ori implicați în 

mobilități (44 de participanți), unul singur participând la 6-10 mobilități.  

• Motivația participării la mobilități 

Majoritatea beneficiarilor de mobilități finanțate în anul 2015 au decis să participe la mobilități  pentru a 

învăța și experimenta noi practici existente în alte țări (111 au ales această variantă – 84.73%), pentru a 

dobândi noi cunoștințe în domeniile sociale, lingvistice sau culturale (110 – 83.97%), pentru a dezvolta 

noi practici de învățare și metode de predare (82.44% - 108) și pentru a dobândi abilități practice 

relevante pentru locul actual de muncă și pentru dezvoltarea profesională (106 participanți au ales 

această variantă de răspuns – 80.92%).  

În anul 2014 motivația participanților, potrivit Observator, a fost, în primul rând învățarea de bune 

practici de la instituțiile din alte țări și dezvoltarea profesională. (123 de participanți).  

Repartiția alegerilor participanților din anul 2015 poate fi urmărită și în următorul grafic: 
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• Încheierea unor acorduri de formare înaintea efectuării mobilității 

Marea majoritate – 98.47%, adică 129 de participanți din 131 au încheiat acorduri, doar 2 

declarând că nu le-au încheiat.  

În anul 2014 139 de participanți semnaseră acorduri (din 146 – 86%), 6 declarând că nu au semnat 

astfel de documente înainte de efectuarea mobilității.  
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Număr respondenți

DA, 129, 98.47%

NU, 2, 1.53%

Repartiția numărului de respondenți în funcție de declarațiile 
privind încheierea unor acorduri de mobilitate anterior acesteia
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• Tipuri de activități la care au participat beneficiarii de mobilități pe durata acestora 

Peste 80% dintre beneficiari au participat la cursuri structurate (107 persoane), fiind urmați de cei care 

au participat la job shadowing (10), evenimente de formare (8), misiuni de predare (6).  

 

În anul 2014, potrivit răspunsurilor oferite de participanți, pe primul loc se află participarea la cursuri 

structurate (125 de persoane) și 8 participaseră la job  shadowing, restul participând la sesiuni de 

predare sau alte evnimente de formare.    

• Corelația dintre mobilități și planurile de dezvoltare europene (instituționale) 

Marea majoritate a beneficiarilor consideră că există o corelare între activitățile desfășurate în 

mobilitate și planurile de dezvoltare ale instituției, 125 alegând acestă variantă. Doar 2 persoane 

răspund că există o corelație insuficientă și 4 oferă răspunsul ”nu știu”.  

 

Job Shadowing, 
10, 7.63%

Curs structurat, 
107, 81.68%

Eveniment de 
formare, 8, 6.11%

Misiune de 
predare, 6, 
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Repartiția numărului de respondenți în funcție de tipul activitatii la 
care a participat in mobilitate
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Repartiția numărului de respondenți în funcție de  
răspunsurile date privind corelația mobilității cu PDE
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În anul 2014 marea majoritate a participanților (133 de persoane) consideră că PDE este foarte corelat 

cu mobilitățile.  

• Intenția de a participa la alte activități Erasmus+ în viitor 

Cei mai mulți dintre respondenți doresc să participe la alte activități finanțate prin programul 

Erasmus+ (108), restul de participanți (23) considerând că mobilitatea i-a motivat să participe și la 

activități de formare profesională.   

În anul 2014 27 de participanți doreau să participe la alte activități Erasmus+, 118 intenționând să 

continue să își dezvolte competențele profesionale.  

 

 

• Recunoașterea competențelor dobândite prin intermediul mobilităților 

 

În ceea ce privește certificatele primite, situația este următoarea: 
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Cei mai mulți au primit un certificat specific cursului (68 beneficiari au ales acest răspuns) și 9 – 

un alt tip de certificat (TFL certificate - 8, certificato di frequenza - 1). Documentul de mobilitate 

Europass a fost primit, potrivit declarațiilor beneficiarilor, de 53 de participanți.  

În anul 2014 cei mai mulți participanți (79 din 146) primiseră documentul de mobilitate 

Europass, 53 primiseră un certificat de participare și restul – un alt tip de document.   

 

La nivel de instituție situația recunoașterii de către instituția de trimitere este următoarea: 114 

participanți declară că a fost recunoscută neoficial participarea și 17 aleg ca variantă de răspuns 

”alt tip de recunoaștere”.  

 

  
 

În anul 2014 90% dintre participanți (132 din 146) declară că participarea lor la mobilități a fost 

recunoscută informal de către conducerea instituției, 2 declarând că au beneficiat de o creștere salarială 

și 11 aflându-se într-o altfel de situație 

• Nivelul de satisfacție  

Media obținută, 4.79, este foarte mare, exprimând un grad ridicat de statisfacție. Potrivit punctajului 

oferit beneficiarii se distribuie astfel: 104 participanți sunt foarte satisfăcuți de experiența Erasmus+ și 

27 sunt destul de satisfăcuți.  

În anul 2014  (nu s-a calculat media) 134 de beneficiari erau foarte satisfăcuți, la aceștia adăugându-se 

încă 8 persoane care se declară mai degrabă satisfăcute de participare.   

Recunoașterea 
neoficială de 

către conducere, 
114, 87.02%

Alt mod de 
recunoastere, 17, 

12.98%

Repartiția numărului de respondenți în funcție de  
răspunsurile date privind modalitatile recunoasterea a 

mobilitatii de catre institutia beneficiara
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• Modalități de împărtășire a experiențelor dobândite în timpul mobilităților  

Cei mai mulți respondenți  au ales varianta atelierelor organizate cu colegii (115), fiind urmați de cei 

care consideră că întâlnirile/ reuniunile cu personalul constituie o bună modalitate de a împărtăși 

cu aceștia experiențele dobândite (97 persopane). Pe locul următor se află rapoartele scrise, care au 

fost selectate de 71 dintre participanți.   
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79.39%
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20.61%
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În anul 2014 preferințele sunt similare – pe primul loc, potrivit răspunsurilor oferite de participanți,  se 

află atelierele (126), fiind urmate de reuniuni ale personalului (116) și rapoartele scrise (93).  

• Rezultatele învățării  

Potrivit punctajele acordate de participanți, media generală acordată rezultatelor învățării este de 4.36, 

scorurile medii acordate pe variantele de răspuns, de la total dezacord (1) la acord (5), fiind  

următoarele:  

 

Cel mai bun scor l-au obținut, în termeni de rezultate, învățarea de bune practici din schimbul de 

experiențe cu alte țări (4.80),  dobândirea de abilități practice (4.63) și posibilitatea de a împărtăți 

cunoștințe, abilități, experiențe cu  persoane care lucrează în același domeniu (4.44). Pe ultimul loc în 

ceea ce privește rezultatele a fost selectată (media fiind de 3.69) posibilitatea de a copera cu 

reprezentanți/ actori de pe piața muncii.  

Frecvența răspunsurilor pentru fiecare variantă în parte, în funcție de selecția variantelor de la acord la 

total dezacord este următoarea: 
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Scoruri medii rezultate din aprecierile respondenților privind rezultatele 

învățării obținute în mobilitate

Scor…
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• Dezvoltarea personală și profesională 

Media generală este de 4.53, beneficiarii mobilităților acordând următoarele scoruri în funcție de 

aprecierea variantelor de răspuns care se referă la dezvoltarea personală și profesională: 
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42.75%

39.69%

44.27%

37.40%

26.72%

3.05%

2.29%

9.16%

4.58%

16.03%

9.16%

42.75%

0.00%

0.76%

1.53%

1.53%

0.76%

0.76%

3.05%

0.00%

0.00%

0.00%

0.76%

0.00%

0.00%

2.29%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00%

Am învățat din bune practici în 
străinătate.

Am dobândit abilități practice 
relevante pentru locurile mele de 
muncă și dezvoltarea profesională

Am întărit sau am extins rețeaua 
mea profesională

Am împărtășit propriile cunoștințe 
și abilități cu cursanții și / sau alte 

persoane.

Am consolidat cooperarea cu o 
instituție / organizație partenere

Am îmbunătățit abilitățile mele de 
organizare / management / 

leadership

Am construit cooperarea cu 
jucătorii de pe piața muncii

Procente din frecvențele aprecierilor respondenților privind rezultatele 
învățării obținute în mobilitate

Dezacord Mai degrabă nu sunt de acord

Nu sunt nici de acord nici în dezarcord Mai degrabă sunt de acord

Complet de acord



123 
 

 

Cele mai mari punctaje le-au obținut dezvoltarea de competențe sociale, lingvistice și culturale – 

4.85, urmate de  îmbunătățirea cunoștințelor legate de disciplinele predate sau privind domeniul 

educației adulților (4.74), aceeași medie fiind acordată conștientizării existenței unor noi metode 

de evaluare, acordare de credite, învățarea formală și nonformală. Stabilirea de noi contacte a 

obținu un scor foarte bun, de asemenea (4.73). Cel mai mic scor l-a obținut cooperarea cu 

reprezentanți ai societății civile și îmbunătățirea de competențe ICT.  

Frecvențele în funcție de selecția variantelor de răspuns sunt următoarele: 
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Au mai fost selectate, în funcție de variantele propuse de raportul beneficiarilor în anul 2015, 

actualizarea cunoștințelor privind sistemul de educație a adulților din alte țări (122 de alegeri din partea 

celor 146 de participanți), împrospătarea atitudinii față de predare și învățare (110) și creșterea nivelului 

de cunoaștere a mecanismelor de finanțare europeană (106 alegeri).  

În anul 2014 pe primul loc în ceea ce privește rezultatele a fost selectată varianta privind învățatarea de 

bune practici ale instituțiilor din alte țări (128 de alegeri), fiind urmată de creșterea oportunităților de 

angajare (123) și îmbunătățirea competențelor în utilizarea unei limbi străine.  
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• Impactul mobilităților asupra instituțiilor beneficiare  

Media generală obținută este de 4.49, potrivit scorurilor acordate (în medie) de beneficiarii de 

mobilități, impactul fiind apreciat în felul următor: 

 

 

Cel mai mare punctaj este acordat utilizării de noi metode de predare/ învățare și a unor noi abordări 

în instituția de trimitere (4.85), creșterii motivației cursanților pentru disciplina sau domeniul 

beneficiarilor (4.70) și creșterea cooperării dintre instituția de trimitere și orgtanizațiile partenere în 

proiect. Cel mai mic scor, deși are o valoare de peste 4 (4.04) este acordat introducerii unor swchimbări 

la nivel de management în organizația de trimitere.  

Frecvența scorurilor pe fiecare variantă de răspuns este următoarea:  
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În anul 2014 impactul cel mai semnificativ este considerat ca fiind cel produs de utilizarea unor noi 

metode de predare, a unor noi abordări sau utilizarea unor noi practici (120 de alegeri), pe următorul loc  

fiind creșterea motivației celor care învață la disciplina predată de participant (111) și internaționalizarea 

instituției de trimitere (106 alegeri). 
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4.6. Domeniul Tineret 

• Informații generale 

• Repartiția candidaturilor depuse și aprobate pe județe 

Totalul candidaturilor depuse în anul 2015 a fost de 952  și al celor aprobate – 201. Cele mai multe 

candidaturi au fost depuse de instituții din județul București (128 – 21 aprobate) fiind urmat, în ordine, 

de județele Dolj (87 – 18 aprobate), Iași (52 depuse, 6 aprobate) și Cluj (50 depuse, 12 aprobate). 

În anul 2014 au fost depuse, potrivit Observator, 814 candidaturi, fiind aprobate 234 de proiecte.   

 

 

 

• Rata de succes 

Rata generală de succes este 22.44%, situația pe județe în funcție de instituțiile care au obținut 

finanțare fiind următoarea: Vaslui – 100% (1 proiect depus și 1 proiect aprobat), Satu Mare - 50% (8 

candidaturi, 4 aprobate), Vrancea – 42.85% (13 depuse, 5 aprobate), Suceava – 41.18 - Neamț (17 

depuse, 7 aprobate), Maramureș - 40% (25 depuse, 10 aprobate).   
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• Repartiția candidaturilor în funcție de mediul de rezidență al instituției de trimitere 

Marea majoritate a candidaturilor provin de la instituții din mediul urban – sunt 803, reprezentând 

84.35%, instituțiile din rural depunând 149 de candidaturi (15.65%). Candidaturile aprobate pentru 

instituțiile din urban reprezintă 82.09% (165), cele din rural fiind în număr de 36 (17.91%). 

 

• Repartiția candidaturilor în funcție de tipul de instituții 

În ceea ce privește tipul de instituție pe primul loc se află asociațiile (843), la care se adaugă 

fundațiile (47) și ONG-urile (33).   
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Repartiția numărului de candidaturi 
depuse în funcție de mediul de rezidență 
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• Repartiția instituțiilor în funcție de proiectele aprobate  

Potrivit numărului de proiecte aprobate pe tipuri de instituții situația este următoarea:  

 

Prin urmare asociațiile au obținut cele mai multe finanțări pentru proiectele depuse (182 de proiecte 

aprobate), fiind urmate de fundații (11) și ONG-uri (7). Există și o organizație publică locală care a 

obținut finanțare pentru un proiect.   
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• Lucrători străini finanțați de proiecte coordonate de România 

Cei mai mulți participanți provin din organizații care au sediul (rezidența) în Italia (30), Turcia și 

Bulgaria (26), Spania (25) și Polonia (24). Totalul organizațiilor de trimitere este 326, numărul lucătorilor 

străini fiind de 1411, așa cum se poate observa în graficul și tabelul care urmează: 
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• Repartiția pe țări a cursurilor de formare a lucrătorilor străini, finanțați prin proiecte 

coordonate de România  

Cursurile s-au desfășurat în următoarele țări:  

 

 

Cele mai multe organizații de primire (unde s-au organizat cursurile) sunt în România,  (44), dar 6 

dintre acestea s-au organizat în țări partenere. 

• Lucrători de tineret trimiși în mobilități de organizații din România 

Participanții români la activitățile organizate pentru lucrătorii de tineret sunt în număr de 437, 

distribuiți pe județe astfel (în funcție de rezidența organizațiilor de trimitere):  
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Cei mai mulți sunt beneficiarii de cursuri trimiși de instituții din București (57 de participanți), fiind 

urmați de cei din județul Dolj (52), Suceava (48), Cluj (27) și Iași (24).  Cei mai puțini au fost trimiși de 

organizații din Bacău (2), Mehedinți (2) și Bihor (3).  

Organizațiile din România care au trimis lucrători la cursurile de formare sunt repartizate, pe județe, 

astfel: cele mai multe organizații, din totalul de 52, provin din Dolj (7 organizații), Suceava (6 organizații), 

București și Cluj (câte 5 organizații), așa cum se poate vedea în graficul care urmează:  
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Denumirea instituțiilor de trimitere, repartizate pe localități și județe, cât și numărul de participanți 

trimiși pot fi urmărite în tabelul care urmează:   

Organizatia de trimitere din Romania Localitatea de rezidenta 
Judetul de 
rezidenta 

Numar de 
participanti 

Asociatia EIVA Arad Arad 10 

ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE ACTIVA BACAU Bacău 2 

Asociatia Comunitatilor Interculturale Oradea Bihor 3 

Sprijin si Dezvoltare Brasov Brașov 8 

ASK Yourself Bucharest București 22 

Asociatia Connections Bucharest București 6 

Asociatia GEYC Bucharest București 6 

ASOCIATIA DEVISION BUCURESTI București 14 

ASOCIATIA GEYC BUCURESTI București 9 

ASOCIATIEI DE TINERET CULTURA SI EDUCATIE SPERANTA 
RAMNICEANA RAMNICU SARAT BUZAU Buzău  16 

ASOCIATIA BABILON TRAVEL CLUJ NAPOCA Cluj 3 

Asociatia Dreams for Life Cluj-Napoca Cluj 7 

CENTRUL DE RESURSE PENTRU COMUNITATE CLUJ-NAPOCA Cluj 9 

Coaching 4EU Association Cluj-Napoca Cluj 5 

Liceul Special pentru Deficienti de Vedere Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj 3 

Arad, 1, 2%
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București, 5, 10% Buzău , 1, 2%
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Repartiția  numarului organizatiilor de trimitere din Romania in 
functie de judetele lor de rezidenta 
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Organizatia de trimitere din Romania Localitatea de rezidenta 
Judetul de 
rezidenta 

Numar de 
participanti 

ASOCIATIA TINERILOR DIN JUDETUL COVASNA HARIT"" SFANTU GHEORGHE Covasna 13 

ASOCIATIA BOLNAVILOR DE CANCER SI HEPATITA OLTENIA - ABCHO"" CRAIOVA Dolj 5 

Asociatia Dezvoltare si Psihoterapie prin Actiune CRAIOVA Dolj 6 

Asociatia EduFor Craiova Craiova Dolj 2 

Asociatia Pro Civica Oltenia Craiova Dolj 7 

Asociatia Tinerii 3D Craiova Dolj 7 

Asociatia Centrul pentru Dezvoltare Comunitara Durabila Giubega Dolj 7 

CENTRUL EDUCATIONAL DE RESURSE SI TRAINING 
Sat Campeni, comuna 
Pielesti, judetul Dolj Dolj 18 

Centrul Pentru Educatie si Consultanta Instrumente Structurale Targu Jiu Gorj 5 

Asociatia Tineret pentru Dezvoltare Durabila"" Targu-Jiu Gorj 8 

ASOCIATIA YOUNG EUROPE SOCIETY BILBOR Harghita 21 

ASOCIATIA DE TINERI DIN ARDEAL 
CRISTURU SECUIESC 
HARGHITA Harghita 3 

Asociatia Eleven Art Miercurea Ciuc Harghita 5 

Network for European Citizenship and Identity Hunedoara Hunedoara 6 

ASOCIATIA EUROEDUAS PETROSANI Hunedoara 6 

Asociatia KASTA MORRELY Iasi Iași 12 

ASSOCIATA EURODEMOS IASI Iași 12 

Asociatia SolidDar Otopeni Ilfov 7 

Asociatia YMCA Baia Mare Baia Mare Maramureș 12 

FEDERATIA YOUNG MEN`S CHRISTIAN ASSOCIATIONS BAIA MARE Maramureș 14 

Asociatia Romana de Consiliere si Sprijin ARCS Drobeta Turnu Severin Mehedinți 2 

ASOCIATIA SOCIETATEA PENTRU TINERET OUTWARD BOUND 
ROMANIA TIRGU MURES Mureș 10 

CENTRUL DE RESURSE ECONOMICE SI EDUCATIE PENTRU DEZVOLTARE NEAMT DUMBRAVA ROSIE Neamț 21 

Asociatia Puzzle OptimEast Tg. Neamt Tirgu Neamt Neamț 3 

Together Romania Association Campina Prahova 5 

Eco Art ISIS Ploiesti Prahova 10 

ASOCIATIA CURBA DE CULTURA 
SAT IZVOARELE JUD 
PRAHOVA Prahova 16 

Asociatia Culturala pentru Tinerii din Satu Mare - Szatmari Fiatalokert 
Kulturalis Egyesulet Satu Mare Satu Mare 7 

Asociatia Societatea pentru Consum Responsabil"" Gura Humorului Suceava 12 

Fundatia Umanitara Friend's Society Panaci Suceava 21 

AR Vocational and Investment Solutions - ARVIS Suceava Suceava 3 

Asociatia EXCELPIOR a parintilor elevilor Colegiului National Petru 
Rares Suceava Suceava Suceava 2 

Colegiul National Petru Rares" Suceava" Suceava Suceava 2 

Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania Filiala Suceava Suceava Suceava 8 

MultiCultural Foundation Timisoara Timiș 7 

Asociatia Oamenii Deltei Tulcea Tulcea 4 

ASOCIATIA VIRA Barlad Vaslui 5 

Total   437 
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• Repartizarea pe medii de rezidență a organizațiilor de trimitere 

Cei mai mulți participanți provin din organizații din mediul urban (333), dar aproape un sfert din 

aceștia au fost trimiși de organizații din rural (23.80% - 104 beneficiari). 

 

• Tipuri de instituții beneficiare  

Cei mai mulți beneficiari au fost trimiși de asociații, ONG-uri și fundații (432 participanți), 5 fiind trimiși 

de licee (liceu special și liceu teoretic).   
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Repartiția numărului de respondenți în funcție de mediul de 
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• Repartiția beneficiarilor români în funcție de țara gazdă a mobilității  

În funcție de țara gazdă (unde a avut loc mobilitatea), beneficiarii români se distribuie astfel: 

 

Se poate observa că 95% (413 beneficiari) au participat la cursuri din România, 24 participând în 

Moldova (10), Italia (9) și Armenia (5).  

• Noi participanți la program (cursuri) și număr de mobilități efectuate/ participant 

Cei mai mulți participanți la mobilități în anul 2015 sunt nou veniți – 300 de beneficiari (69%), 137 

(31%) fiind cei care au mai participat în trecut la programul Erasmus+ sau Învățare pe tot parcursul vieții.  

Cei mai mulți dintre lucrători au participat la 2-5 mobilități (156 de persoane), fiind urmați de cei care au 

participat la o singură mobilitate (137), de cei care au participat la mai mult de 10 mobilități (85) și de cei 

care au păarticipat la 6-10 mobilități (59 de persoane).  

Anul 2014 oferă date referitoare la toate mobilitățile, nu numai la lucrătorii de tineret.  

Armenia, 5, 1%

Romania, 413, 
95%

Italia, 9, 2%
Moldova, 10, 2%

Repartiția numărului de participanți din România în funcție de țara în care 
a avut loc mobilitatea



138 
 

  

• Motivația participării la mobilități 

Cei mai mulți lucrători au fost motivați de posibilitatea de a dobândi competențe pentru dezvoltarea 

personală și profesională(364), fiind urmați de cei care au avut ca așteptări experimentarea și 

dezvoltarea de noi practici de învățare și metode de formare (334). Pe următoarele locuri, ca motivație, 

se află intenția de a împărtăși propriile cunoștințe și abilități cu tinerii și cu alți lucrători de tineret (292) 

și 285 lucrători se așteptau să întâlnească oameni noi. Ce mai puțini participanți, potrivit răspunsurilor, 

au fost motivați sau s-au așteptat să întâlnească și să coopereze cu actori de pe piața forței de muncă.  
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În anul 2014 (referitor la toate mobilitățile efectuate) principalul motiv pentru care beneficiarii au 

participat la mobilități a fost tot posibilitatea de a dobândi noi competențe pentru dezvoltarea 

personală și profesională, pe locul următor plasându-se posibilitatea de a întâlni oameni noi.  

• Competențe lingvistice (limba de lucru utilizată în mobilitate, pregătire lingvistică) 

Cei mai mulți lucrători au comunicat în limba engleză (425 – 97.25%), 323 dintre beneficiari 

considerând că și-au îmbunătățit competențele lingvistice, iar 111 declarând că erau deja la nivelul 

”fluent” în limba engleză. Principala limbă utilizată în 2014 a fost limba engleză.  

 

 

În ceea ce privește urmarea unui curs de pregătire lingvistică, 258 nu au urmat un astfel de curs 

(258 – 59.04%)) și 179 l-au urmat (40.96%).  

În 2014 aproximativ jumătate dintre participanți (la toate mobilitățile) urmaseră un curs pentru 

limba de lucru.   
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• Tipuri de activități la care au participat pe durata mobilității 

Marea majoritate a lucrătorilor au participat la cursuri de formare (362), fiind urmați de cei care au 

participat la seminare (41), la evenimente de stabilire de contacte (17). 

 

 

 

• Recunoașterea activităților la care au participat 

Cei mai mulți lucrători au declarat că le-a fost recunoscută oficial activitatea de mobilitate (352 de 

lucrători, 85 declarând că nu le-a fost recunoascută). De asemenea, un număr de 331 beneficiari au 

primit certificate Youthpass, 9 au primit Europass și 12 alte tipuri de ceritifcate (ex. certificate de 

participare, ”voluntpass”, diplome, certificat de trainer al cursului,  unii urmând să primească Youthpass 

după ce își încheiau și alte activități pentru care erau responsabili, la nivel de proiect). În 2014 cea mai 

mare parte a păarticipanților (la toate mobilitățile) primiseră un document prin care se recunoștea 

oficial participarea la curs (1424 din 1803), 1335 primind Youthpass și 40 un document de mobilitate.  

Repartiția beneficiarilor de mobilități se poate urmări și în graficele care urmează: 
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• Satisfacția beneficiarilor privind participarea la mobilitate 

• Satisfacția privind experiența Erasmus+ în general 

Un număr mare de beneficiari au ales varianta ”foarte satisfăcut de experiența Erasmus+” – 387 de 

persoane (88.56%), la care se mai adaugă ”destul de satisfăcut” – 44 de participanți (10.47%). Media 

ogenerală obținută este de 4.86.  

În anul 2014 nu s-a calculat o medie, dar 1391 beneficiari au declarat că sunt foarte satisfăcuți (aceștia 

fiind participanți la toate mobilitățile, așa cum precizam, datele s-au referit în acest an la toate 

mobilitățile, nu numai la lucrătorii de tineret) și 362 au fost mai degrabă satisfăcuți, din totalul de 1803.  

DA, 352, 
80.55%

NU, 85, 
19.45%
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• Satisfacția privind dezvoltarea personală  

Cei mai mulți dintre participanți au declarat că sunt foarte satisfăcuți în ceea ce privește dezvoltarea 

personală (369 – 84.44%), 58 de persoane fiind, de asemenea, destul de satisfăcute (13.27%). Media 

generală este 4.81, fiind o medie foarte mare.  

În anul 2014 1279 de persoane (total mobilități) se declarau foarte satisfăcute de dezvoltarea personală 

și 907 de cea profesională, 692 declarându-se mai degrabă satisfăcuți de dezvoltarea profesională și 467 

de cea personală.   
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Repartiția numărului de respondenți în funcție de  
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la experienta Erasmus+
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• Satisfacția privind dezvoltarea profesională 

Gradul de satisfacție privind dezvoltarea profesională este mai mic decât cel privind gradul de satisfacție 

personală, dar numărul celor care declară satisfăcuți are o pondere mare, totuși – sunt 75.97% - 332 de 

participanți, la care se adaugă și cei care au răspuns cu ”destul de satisfăcut” – 75 de persoane (17.16%).  

Media generală este 4.68, fiind o medie bună în ceea ce privește satisfacția privind dezvoltarea 

profesională.  
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0.46% Foarte 
nesatisfăcut, 2, 

0.46%

Repartiția numărului de respondenți în funcție de  
răspunsurile date nivelul general de satisfactie referitor 

la dezvoltarea personală realizată în mobilitate
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• Competențele de bază/ cheie dobândite în timpul mobilităților 

Media generală obținută este 4.45, pe tipuri de competențe scorurile obținute fiind următoarele: 
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0.23%

Repartiția numărului de respondenți în funcție de  
răspunsurile date nivelul general de satisfactie referitor 

la dezvoltarea profesională realizată în mobilitate
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Cel mai mari scor îl obține dezvoltarea competențelor interpersoanale și sociale (4.70), fiind urmată de 

conștientizarea și exprimarea culturală (4.67) și abilitățile emoționale (o mai bună imagine de sine, mai 

multă încredere în opiniile proprii) – media 4.66. Scorul cel mai mic îl obține comunicarea în limba 

maternă (3.52).   

În anul 2014 întrebările au fost altfel structurate, dar pe primul loc s-au plasat sensibilizarea și 

dezvoltarea culturală (1201 s-au declarat foarte satisfăcuți), competențele interpersonale și sociale fiind 

selectate de 1154 respondenți,  urmate de dezvoltarea bilităților emoționale (1068).  

Ponderile pe fiecare tip de competență, în funcție de nivelul de satisfacție pot fi urmărite în graficul 

următor: 
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• Rezultatele învățării  

Potrivit răspunsurilor beneficiarilor (care au avut de ales, pentru fiecare rezultat obținut în parte, de 

la acord la total dezacord, cele mai multe răspunsuri la total acord revin experimentării și dezvoltării 

unor noi practici și metode de învățare (72.54%). Punctaje mari, fiind considerat un rezultat al 

mobilității, a obținut împărășirea de cunoștințe și abilități cu cursanții sau cu alți participanți la 

mobilitate (67.96%).  Rezultatele care au fost cel mai puțin selectate au fost legate de însușirea de 

competențe ICT (33.41 au selectat varianta ”complet de acord”). În anul 2014, în ceea ce privește 

dezvoltarea profesională experimentarea de noi metode sau practici de învățare a fost selectată de 

1043 de persoane, posibilitatea de extindere a rețelei profesionale fiind selectată de 1002 

respondenți, 977 considerând că au învățat din bunele practici ale altor participanți.    
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• Impactul mobilităților la nivel personal și instituțional 

Rapoartele pe care le-au completat beneficiarii în urma mobilităților finanțate pentru lucrătorii de 

tineret au inclus întrebări legate de impactul la nivel personal și instituțional. Cele mai multe alegeri 

(75.97%), fiind considerat un rezultat cu care și-au exprimat total acordul este reprezentat de 

dobândirea de competențe sociale, lingvistice sau culturale, fiind urmat de stabilirea de contacte cu 

persoane din alte țări, utile pentru implicarea socială sau în rezolvarea unor probleme politice (71.40%) 

și de conștientizarea utilității învățării unei limbi străine pentru dezvoltarea personală și profesională. De 

asemenea, 67.28% dintre beneficiarii mobilităților au declarat ca fiind un rezultat cu care sunt complet 

de acord conștientizarea multiculturalității în Europa. Cele mai puține alegeri le-a obținut cooperarea 

cu actori de pe piața forței de muncă 23.11%. 

• Rata medie a satisfacției beneficiarilor 

Tot în ceea ce privește impactul, media generală a fost de 4.34, în funcție de scorurile medii acordate 

(de la acord total la dezacord) impactul fiind apreciat astfel: cea mai mare medie o obține dezvoltarea 

competențelor sociale, lingvistice și culturale (4.72), exersarea și dezvoltarea unor noi practici și 

metode de învățare (4.69) și stabilirea de noi contacte cu alți participanți la mobilități (4.61).  

Scorul mediu cel mai mic îl obține construirea unei cooperări cu actori de pe piața forței de muncă (3.52) 

și îmbunătățirea competențelor ICT (3.80).  

În anul 2014 un număr de 1217 beneficiari au considerat că la nivel personal și-au dezvoltat competențe 

sociale, lingvistice și culturale, 1130 considerând că sunt mai conștienți de importanța utilizării limbilor 

străine. Iar 1076 au considerat că au stabilit contacte utile cu persoane din aște țări, care să îi ajute la 

implicarea lor la nivel social.  

Mediile obținute și ponderea aprecierilor pot fi urmărite și în graficele care urmează: 
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5. Concluzii  

În urma analizei rezultatelor obținute pe domenii au rezultat unele concluzii care vor cuprinde informații 

care se regăsesc în răspunsurile primite de la toți beneficiarii mobilităților (se reiau la fiecare domeniu) 

sau se regăsesc, în unele cazuri, ca aspecte specifice unui anumit domeniu.  

Aspectele pozitive au fost subliniate pe parcurs, acestea fiind, în sinteză: 

• Cererea mare privind finanțarea candidaturilor, la toate domeniile, acest lucru traducând 

interesul personalului implicat în activități de educație, formare sau tineret, pentru proiectele 

Erasmus+; 

• Gradul ridicat al absorbției – datorat și reorientării fondurilor rămase de la unele domenii spre 

domenii care au avut un nivel mare al cererii (ex. educația școlară, educația adulților) dar și 

cererii care are un nivel ridicat, multe proiecte fiind de bună și foarte bună calitate (la nivel de 

candidatură sau în ceea ce privește implementarea); 

• Interesul crescut al participanților pentru implicarea în alte cursuri de formare sau în alte 

proiecte Erasmus+; un raport echilibrat între așteptările participanților la mobilități și 

rezultatele acestora, competențele profesionale și personale dobândite fiind considerate 

adecvate pentru participanți, dar și pentru organizația lor de proveniență și pentru cei cu care 

aceștia își desfășoară activitatea; 

• Nivelul de satisfacție ridicat, mediile punctajelor acordate de beneficiari fiind – la toate 

domeniile – de peste 4, așa cum au fost prezentate la fiecare domeniu, unele aspecte primind 

punctaje medii de peste 4.70; 

• Mobilitățile sunt considerate ca fiind în acord cu strategiile de dezvoltare instituțională, 

contribuind la internaționalizarea instituțiilor de trimitere și la dezvoltarea rețelelor de 

cooperare ale acestora; 

• Majoritatea participanților consideră că experiența dobândită și bunele practici la care au 

asistat pe parcursul mobilității, sau alte activități presupuse de acestea au contribuit la 

creșterea atractivității activității lor profesionale, la o mai bună imagine a acestor activități la 

nivel de beneficiari direcți (elevi, studenți sau tineri), la împrospătarea propriei atitudini privind 

domeniul în care își desfășoară activitatea.   

O parte dintre opiniile beneficiarilor mobilităților scot la iveală anumite dificultăți sau aspecte care ar 

trebui îmbunătățite, care ar fi de dorit să fie cunoscute și îmbunătățite în anii care urmează: 

• O primă observație este rata scăzută de succes, la toate domeniile, fapt care se datorează 

numărului foarte mare de candidaturi primite comparativ cu cele care au putut fi finanțate, date 

fiind limitările impuse de bugetul anului 2015. Cu toate acestea este de remarcat faptul că, an 

după an, bugetul a crescut, iar absobția a fost de la bun început foarte mare. În anul 2015, ca și 

în anul 2014, s-au valorificat toate sumele care nu au fost integral cheltuite, prin redistribuire la 

acțiunile la care presiunea asupra bugetului a fost foarte mare (ex.educație școlară, educația 

adulților);  
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• La nivel de candidaturi trimise și de proiecte aprobate mediul rural înregistrează ponderi foarte 

scăzute, instituțiile din rural trebuind să fie mai mult susținute atât pentru creșterea numărului 

candidaturilor (informare și consiliere în ceea ce privește redactarea și tirmiterea unor 

candidaturi, identificarea unor parteneri, identificarea unor nevoi reale), cât și în ceea ce 

privește creșterea candidaturilor de foarte bună calitate, care să primească finanțare. Domeniul 

tineret a atras ceva mai multe instituții din rural, dar ponderea acestora nu depășește, nici în 

acest caz mai mult de 10%; 

•  În ceea ce privește rezultatele, deși mediile generale sunt mari, la toate domeniile, anumite 

aspecte au obținut medii mici, beneficiarii considerând că anumite aspecte nu au fost suficient 

de bine atinse pe durata desfășurării mobilității. La toate domeniile spiritul antreprenorial, 

comunicarea cu agenții economici/ reprezentanți ai pieței forței de muncă sau cu 

reprezentanți ai societății civile au primit 3 sau sub 3 puncte din 5, în timp ce mediile generale 

sunt de peste 4, chiar 4.50. În corelație cu aprecierile de acest tip, puțini dintre participanți 

consideră că participarea la mobilități conduce la creșterea gradului de angajabilitate sau că 

acestea ar contribui la dezvoltarea cooperării pe piața forței de muncă (inclusiv la mobilitățile 

VET aceste rezultate obțin punctaje mici, fiind alese de un număr mic de respondenți);  

• Nu obține medii mari nici comunicarea în limba maternă, deoarece puține cursuri și-au propus 

acest lucru, majoritatea desfășurându-se în limba limba de lucru (care este, în cele mai multe 

cazuri, limba engleză). La toate domeniile unde apare întrebarea legată de îmbunătățirea 

comptențelor lingvistice există un număr semnificativ de respondenți care declară că erau deja 

fluenți în limba de lucru;  

• Este interesant că destul de mulți participanți consideră că participarea la mobilități nu le-au 

îmbunătățit competențele ICT, o bună parte dintre cei care au avut această întrebare declarând 

că nu au participat la cursuri online sau la distanță (sau nu au utilizat instrumente specifice, nu 

au învățat despre cum pot fi acestea utilizate, nu au utilizat platforme electronice);  

• Cei mai mulți beneficiari declară că le-a fost recunoscută informal participarea la curs, dar 

foarte puțini au primit o recunoaștere oficială (creșterea salariilor, sarcini noi, adecvate noilor 

competențe, luarea în considerare, în cadrul evaluării personalului, a noilor competențe 

dobândite). Dintre toate domeniile, domeniul învățământ superior face o excepție, beneficiarii 

proiectelor finanțate de la acest domeniu considerând că au fost luate în considerare 

competențele dobândite pe durata mobilității, că mobilitățile au fost adăugate și integrate în 

planurile individuale de muncă și că, dacă a fost posibil, au condus la modificări la nivel de 

conținuturi, sau noi conținuri ale unor discipline. Este adevărat că universitățile au autonomie 

comparativ cu instituțiile pre-universitare, beneficiarii provenind din universități declarând că au 

beneficiat de creșteri salariale sau de recompense care au constat în promovarea profesională;  

• Pentru fiecare domeniu numărul noilor veniți în program (al celor care beneficiau de o 

mobilitate) este mai mare decât cel al beneficiarilor de mobilități în cadrul altor programe 

anterioare programului Erasmus+, excepție făcând beneficiarii finanțării de la domeniul 

învățământ universitar; 

• La toate domeniilor unde au existat întrebări legate de modul în care participarea personalului 

la mobilități conduce la schimbările dorite în instituția de trimitere, cei mai mulți beneficiari s-
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au declarat sceptici. Aceștia consideră că cele mai puține modificări se vor petrece la nivel de 

mangement, fiind mai probabil să apară îmbunătățiri în curriculum, metodologie și utilizarea 

unor noi instrumente necesare procesului de predare-învățare, mobilitățile contribuind la 

creșterea relevanței disciplinei, la creșterea motivației celor care învață, a atractivității 

conținuturilor. Practicile exemplare și comunicarea cu alți beneficiari a crescut6 substanțial  

calitatea procesului de predare-învățare, contribuind la internaționalizarea instituțiilor de 

proveniență și la dezvoltarea unor rețele de cooperare absolut necesare fiecărei instituții.   

  



153 
 

© Toate drepturile privind acest studiu sunt rezervate Agenției Naționale pentru Programe Comunitare 

în Domeniul Educației și Formării Profesionale, 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


