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1. Informații generale 

Acest raport prezintă rezultatele analizei răspunsurilor la ancheta pe bază de chestionar privind 
satisfacția candidaților și beneficiarilor  de proiecte în cadrul programului ”Erasmus+” în anul 2017.  

În vederea identificării gradului de satisfacție a candidaților și beneficiarilor de proiecte finanțate 
chestionarul a luat  în considerare  următoarele aspecte: 

✓ A fost păstrat formatul chestionarului utilizat în anii anteriori pentru a se putea evidenția 
evoluția gradului de satisfacție a beneficiarilor externi, interesați de implementarea 
programul Erasmus+ în România; 

✓ Au fost păstrate întrebările care dădeau respondenților posibilitatea de a-și exprima 
punctele de vedere cu privire la valoarea adaugată adusă de proiectele Erasmus+ pentru 
dezvoltarea organizațională a instituțiilor/organizațiilor beneficiare, la măsurile luate 
pentru asigurarea calității proiectelor de mobilitate Erasmus+ sau la măsura în care în 
proiectele de mobilitate Erasmus+s-a urmărit implementarea ECVET ; 

✓ Au fost actualizate întrebările cu răspunsuri predefinite care vizau Calitatea 
publicațiilor/materialelor informative în format electronic și/sau tipărite ale AN, precum și 
colaborarea cu rețeaua de formatori a ANPCDEFP care a asigurat informare, formare și 
consultanță pentru depunerea de candidaturi. 

Completarea răspunsurilor la chestionar s-a efectuat în perioada: 23.12.2017 - 15.01.2018. 

Ca și în anii anteriori, chestionarul a avut secțiuni distincte pentru cinci categorii de participanți la 
anchetă, care s-au grupat în funcție de statutul de candidat sau beneficiar în perioada 2014-2017 
astfel : 

o Beneficiari din anii anteriori care nu au candidat în anul 2017; 

o Candidați respinși în 2017, care nu au beneficiat de finanțare nici în anii anteriori ; 
o  Candidați respinși în 2017, care au beneficiat de finanțare în anii anteriori ; 
o Candidați aprobați în 2017 care nu au proiecte în derulare din anii anteriori ; 
o Candidați aprobați în 2017 care au proiecte în derulare din anii anteriori. 

Deși aceste secțiuni ale chestionarului permit o mai bună analiză pentru fiecare acțiune și sector 
ale programului Erasmus+, s-a constatat un grad mai ridicat de abandon al chestionarului decât în 
anii anteriori, precum și un număr mai mic de răspunsuri din partea persoanelor care au candidat 
în 2017 pentru finanțare, dar nu au avut proiecte aprobate, neavând proiecte aprobate nici în anii 
anteriori. Pe de altă parte nu există diferențe semnificative în ceea ce privește gradul de  
satisfacție al acestor categorii, cei care au decis să răspundă oferind opinii asemănătoare.  

Întrebările care au solicitat răspunsuri deschise au primit completarii ample care au nuanțat sau 
completat informațiile obținute prin răspunsul la întrebările închise, fiind păstrate în forma 
elaborată de participanții la anchetă.      

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

• Calitatea publicațiilor/materialelor informative în format electronic sau tipărite, 
• Colaborarea cu personalul ANPCDEFP care a asigurat informare și consultanță pentru 

depunerea de candidaturi, 
• Colaborarea cu rețeaua de formatori a ANPCDEFP care a asigurat informare, formare și 

consultanță pentru depunerea de candidaturi, 
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• Colaborarea cu personalul ANPCDEFP care a asigurat informare și consultanță în toate 
etapele de implementare a proiectului,  

• Colaborarea cu personalul ANPCDEFP implicat în misiuni de verificare/audit al 
proiectelor, 

• Măsura în care proiectele/acțiunile la care au participat respondenții au răspuns nevoilor 
acestora de dezvoltare profesională sau personală, precum și nevoilor instituțiilor în care 
activează respondenții, 

• Cunoașterea/utilizarea instrumentelor Europass, 
• Cunoașterea/utilizarea publicațiilor Eurydice, 
• Cunoașterea/utilizarea instumentelor naționale și europene care contribuie la validarea, 

recunoașterea și transferul rezultatelor învățării obținute în mobilitate. 
 

Pentru creșterea gradului de confidențialitate, a fost menținută decizia internă de a nu se publica 
referirile negative directe la persoane, deși acestea au fost analizate și luate în considerare atunci 
când a fost întocmit planul de îmbunătățire a prestației personalului ANPCDEFP. 

2. Caracteristicile respondenților  

2.1. Participarea la anchetă  

Au răspuns la primele întrebări din chestionar (referitoare la materialele informative puse la 
dispoziție de către ANPCDEFP) 2055 persoane (cu 66 mai puține decât în anul 2016, ceea ce 
reprezintă o scădere cu 3,11%), dar au continuat completarea chestionarului 2040 persoane și au 
dat răspunsuri complete 1657 persoane (cu 31 de persoane mai puțin decât în anul 2016, ceea ce 
reprezintă o scădere cu 1,84%).  

Pentru a obține acest număr de răspunsuri s-au trimis, prin e-mail, candidaților pentru finanțare 
de proiecte și beneficiarilor Erasmus+, solicitări repetate de a răspunde la chestionar. Numărul 
celor care au răspuns la toate întrebările chestionarului (în funcție de secțiune), comparativ cu 
numărul persoanelor din baza de date realizată pe baza informațiilor din Mobility Tools și 
Epluslink (cererea de completare și linkul către chestionarul online a fost trimis către 8596 de 
adrese de email), reprezintă o rată de răspuns calculată ca fiind de 19,27%.  

Această rată de răspuns permite realizarea unei analize a gradului de satisfacție a beneficiarilor 
externi, dar este și un semnal de alarmă pentru gradul de saturație sau de neînțelegere a 
importanței acestui demers de către persoanele care își doresc să devină sau sunt beneficiare ale 
unor proiecte finanțate din programul Erasmus+.  

Este de dorit ca în anii următori să facă unele modificări legate de chestionar pentru simplificarea 
acestuia, fără a dăuna unei analize longitudinale a evoluției gradului de satisfacție pe durata 
programului Erasmus+ (2014-2020). Trebuie diminuat, însă, fenomenul abandonului participării, 
regândindu-se modul în care aceștia au fost împărțiți în categorii, dat fiind faptul rămân prea 
puțini respondenți la ultimele întrebări,  

Categoriile de respondenți la chestionare, potrivit criteriilor propuse de anchetă și în funcție de 
numărul de răspunsuri complete, sunt  cele din tabelul următor, aceștia distribuindu-se astfel: 
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Secțiunea/ categorii respondenți 
Numărul de 
respondenți 

Procent din 
număr total 
de 
respondenți 

Număr 
răspunsuri 
complete 

Procent din 
număr total 
de 
răspunsuri 
complete 

NU AM CANDIDAT pentru finanțare în 
cadrul programului Erasmus+ in anul 2017, 
dar AM IN DERULARE/AM FINALIZAT 
proiecte finanțate în anul 2014 și/sau 2015 
si/sau 2016 în cadrul programului Erasmus+ 

654 31.82% 
506 30.54% 

AM CANDIDAT pentru finanțare în cadrul 
programului Erasmus+ în anul 2017, dar 
candidatura/candidaturile NU A/AU FOST 
APROBATA/APROBATE și NU AM IN 
DERULARE/NU AM FINALIZAT proiecte 
finanțate în anul 2014 și/sau 2015 si/sau 
2016  în cadrul programului Erasmus+ 
 

261 12.70% 
208 12.55% 

AM CANDIDAT în cadrul programului 
Erasmus + în anul 2017 , dar 
candidatura/candidaturile NU A/AU FOST 
APROBATA/APROBATE și AM PROIECTE IN 
DERULARE/AM FINALIZAT proiecte finantate 
în anul 2014 și/sau 2015 si/sau 2016 în 
cadrul programului Erasmus+ 
 

275 13.38% 
155 9.35% 

AM CANDIDAT în cadrul programului 
Erasmus + în anul 2017, 
candidatura/candidaturile A/AU FOST 
APROBATA/APROBATE și NU AM PROIECTE 
IN DERULARE/NU AM PROIECTE FINALIZATE 
finanțate în anul 2014 și/sau 2015 si/sau 
2016  în cadrul ERASMUS+ 
 

343 16.69% 
290 17.50% 

AM CANDIDAT în cadrul programului 
Erasmus + în anul 2017, 
candidatura/candidaturile A/AU FOST 
APROBATA/APROBATE si AM PROIECTE IN 
DERULARE/FINALIZATE finanțate în anul 
2014 și/sau 2015 si/sau 2016 în cadrul 
programului ERASMUS+ 
 

522 25.40% 
498 30.05% 

 
2055  1657  
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NU AM CANDIDAT pentru finanțare în cadrul programului 
Erasmus+ in anul 2017, dar AM IN DERULARE/AM FINALIZAT …

AM CANDIDAT pentru finanțare în cadrul programului 
Erasmus+ în anul 2017, dar candidatura/candidaturile NU …

AM CANDIDAT în cadrul programului Erasmus + în anul 2017 , 
dar candidatura/candidaturile NU A/AU FOST …

AM CANDIDAT în cadrul programului Erasmus + în anul 
2017, candidatura/candidaturile A/AU FOST …

AM CANDIDAT în cadrul programului Erasmus + în anul 2017, 
candidatura/candidaturile A/AU FOST …
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Candidaturi depuse în 2017 pe tipuri de proiecte care nu au fost aprobate:

Se observă o creștere a numărului respondenților care nu au candidat în 2017, dar care au 
proiecte în derulare sau au finalizat proiecte în perioada 2014-2016, deși nu aceștia au răspuns 
până la final tuturor întrebărilor, ci cei care au candidat (69.45%) fie că au sau nu au proiecte în 
derulare. Această tendință se menține de-a lungul anilor în care s-a derulat ancheta, aceștia fiind, 
de fapt, cei care au beneficiat și doresc să își exprime opinia privind serviciile de informare, 
consultanța sau formare oferite de Agenție sau de rețeaua de formatori a acesteia, fie pentru a 
exprima ceea ce a fost pozitiv, fie pentru a formula propuneri de îmbunătățire.  

Dintre cei 1657 de respondenți care au dat răspunsuri complete, 208 nu au proiecte în deruare, iar 
în 2017 situația celor care au depus proiecte care nu au fost aprobate,  pe tipuri de acțiuni și 
domenii, este următoarea1 : 

                                                           
1Totalul proiectelor depuse neaprobate este de 249, întrucât unii dintre respondenți au depus candidaturi la 
mai multe acțiuni și sectoare. 
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În tabelul următor este prezentată situația detaliată a tipurilor de respondenți în funcție de 
proiectele pe care le au în derulare sau le-au finalizat (finanțate în anul/anii 2014/2015/ 
2016/2017): 

 

După cum se poate observa din tabelul de mai sus, cei mai mulți respondenți au în derulare 
proiecte în domeniul Educație școlară, atât Mobilități (265 respondenți – 23,18% dintre cei 1143 
cu proiecte în derulare/finalizate) cât și Parteneriate strategice (198 respondenți – 17,32%). Sunt 
urmați, în ordine descrescătoare, de cei din învățământul superior, VET, Tineret și Educația 
adulților, numărul respondenților de la K1 fiind practic dublu față de cel de la K2.  

Cel mai mic număr de respondenți sunt cei de la acțiunea cheie 3 – Dialog Structurat. Trebuie ținut 
însă cont de faptul că între acțiuni și domenii există diferențe semnificative privind numărul de 
candidați și beneficiari datorate specificului acțiunilor, bugetului alocat și numărul de participanți 
la proiecte.  Interpretarea răspunsurilor oferite de aceștia trebuie însă înțeleasă în acest context, 
numărul foarte mic de răspunsuri obținute nepermitând o generalizare a opiniilor, mai ales 
acolo unde numărul acestora este mai mic de 10 persoane.  Și în acest caz sunt, însă, importante 
comentariile și propunerile oferite în cadrul întrebărilor deschise, pentru că acestea oferă 
răspunsuri specifice unui anumit domeniu, provenite din experiența fiecărui participant sau 
pornind de la un proiect sau o anumită instituție.  

În final mai trebuie adăugat faptul că o parte dintre cei care au răspuns s-au plasat la categoria 
non-răspunsuri (de tipul ”nu știu/ nu se aplică”) sau se plasează pe scală la răspunsul ”nici bună, 
nici slabă” – variantă de răspuns care îi include mai degrabă în categoria celor care nu au o opinie 
fermă referitoare la întrebarea la care au răspuns în acest mod.  

2.2. Tipuri de instituții și categorii profesionale ale respondenților 

Respondenții care au proiecte în derulare sau finalizate finanțate în perioada 2014 - 2017, provin 
sau activează în diferite tipuri de instituții, așa cum rezultă din tabelul de mai jos. Ponderea cea 
mai mare o dețin cei care lucrează în instituții școlare - colegii, licee teoretice și vocaționale/ 
tehnologice – 390 de persoane, urmați de cei care lucrează în gimnazii (274 persoane), în licee și 
colegii  teoretice (201) și în universități (153). Un număr semnificativ de respondenți provin, însă și 
din asociații, fundații și organizații non-guvernamentale - în total fiind 220 de reprezentanți ai 
instituțiilor non-guvernamentale.  

Printre respondenți se află, potrivit tabelului, și reprezentanți ai inspectoratelor, cadre didactice 
sau specialiști care lucrează în școli speciale sau în instituții de educație incluzivă,  reprezentanți ai 
unor autorități publice naționale, ai agenților economici, societăților private, alte instituții publice :  

Număr de respondenți cu răspunsuri complete, care au declarat că au  proiecte în derulare/finalizate, pentru fiecare acțiune și domeniu, finanțate  în anii 
2014/2015/2016/2017 

Acțiunea cheie 1 Acțiunea cheie 2 Acţiunea cheie 3 

Total 
Educație 
școlară 

Învățămînt 
superior VET 

Educația 
adulților 

Tinere
t 

Total 
KA1 

Educație 
școlară 

Învățămînt 
superior VET 

Educația 
adulților 

Tinere
t 

Total 
KA2 

Dialog 

structurat 

265 234 147 43 109 798 198 45 37 28 27 335 10 1143 
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Acțiunea cheie 1 – Mobiliăți Acțiunea Cheie 2 – Parteneriate strategice 
Acțiunea 
cheie 3 

Total 

Tip instituție Educație 
școlară 

Învățămînt 
superior VET 

Educația 
adulților Tineret 

Total 
KA1 

Educație 
școlară 

Învățămînt 
superior VET 

Educația 
adulților Tineret 

Total 
KA2 

Dialog 

structurat 

Şcoală primară 
3     3      0  2 

ISJ/ISMB 9  4 1  14 8 1    9  20 

Şcoală speciala/Centru de 
educaţie incluzivă 

31  2   33 17    1 18  32 

Grădiniță 35  23   58 12     12 1 39 

Alt tip de instituţie. Precizați 

 care 
41  2 3 1 47 6 1 5 2  14 1 44 

Liceu/Colegiu teoretic 68  47 6 5 126 70  4 4 1 79 1 201 

Şcoală gimnazială 163  1 6 2 171 151  1 1 1 154  274 

Colegiu/Liceu 
vocational/tehnologic/tehnic 

171  115 11 14 311 105  17 2 2 126 2 390 

Scoală profesională 4  6 1 1 12 2     2  4 

Universitate  240 5 7 2 254 2 14 4 3 3 26 1 153 

ONG   3 13 37 53 8 1 18 9 9 45 6 133 

Școală postliceală   7   7      0  8 

Agent economic   4 35  39      0  7 

Fundație   1 1 3 5    3 4 7  15 

Asociație   7 9 29 45    6 12 18  72 

Casa Corpului Didactic    3  3      0  1 

Autoritate publică națională            0  2 

Autoritate publică locală   1   1      0  2 

CJRAE            0  1 

Penitenciar    1 1 2      0  2 

Instituție publică (alta decât 
ISJ sau DJST) 

   1 1 2 1 9 1 3 2 16  16 

Centru de formare   2  1 3   2   2  2 

Societate privată         3 2 1 6  6 

DJST             1 1 

 525 240 230 98 97 1190 382 26 55 35 36 534 13 1487 

Diversitatea categoriilor de respondenți în ceea ce privește instituția de proveniență oferă, de 
altfel, un potențial bun pentru diversitatea opiniilor candidaților și beneficiarilor care au răspuns la 
întrebări din perspective instituționale diferite, pe de o parte. Pe de altă parte – formularea unor 
probleme care se reiau sau se repetă de la o categorie de respondenți la alta conferă acestora 
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obiectivitate putând fi luate în considerare pentru viitoare deciziii privind soluționarea dificultăților 
și îmbunătățirea rezultatelor și a satisfacției beneficiarilor de finanțare Erasmus+.  

Respondenții fac parte din următoarele categorii profesionale: 

 În perioada în care aţi beneficiat/beneficiați de serviciile oferite de ANPCDEFP pentru proiectul/proiectele de 
mobilitate  Erasmus+, făceaţi/faceti parte din următoarea categorie: 

 

Acțiunea cheie 1 – Mobiliăți Acțiunea Cheie 2 – Parteneriate strategice 
Acțiunea 
cheie 3 

Total 

Categorie Educație 
școlară 

Educație 
universitară VET 

Educația 
adulților Tineret 

Total 
KA1 

Educație 
școlară 

Educație 
universitară VET 

Educația 
adulților Tineret 

Total 
KA2 

Dialog 

structurat 

Cadre didactice 
(de la grădiniţă la 

învățământ 
universitar) 

318 59 161 9 8 555 304 17 20 7 6 354 2 911 

Directori de 
şcoală 

59  40 4  103 51 1 4 1  57 1 161 

Inspectori școlari 4  9 1  14 11     11  25 

Personal didactic 
auxiliar 

2  2   4      0  4 

Alte categorii 28 17 6 9 9 69 3 4 15 5 4 31 1 101 

Studenți  17   5 22 1 1   1 3 2 27 

Personal non-
didactic în 
universități 

 25    25      0  25 

Elevi   7  2 9 5  3 2 2 12 2 23 

Formatori   2 20 13 35 5 2 12 7 4 30  65 

Membri în 
asociație/fundație   6 14  20    13 8 21  41 

Lucrători de 
tineret     72 72     10 10 3 85 

Voluntari     12 12 2 1 1  1 5 2 19 

 411 118 233 57 121 940 382 26 55 35 36 534 13 1487 
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Se constată că cei mai mulți dintre respondenți sunt cadre didactice și directori de școală, 61% 
fiind cadre didactice.  

Este de remarcat (ca tendință longitudinală  prezentă de-a lungul anilor în care s-a desfășurat 
ancheta) interesul directorilor din instituțiile școlare pentru exprimarea opiniei lor în cadrul oferit 
de ANPCDEFP prin chestionarul de satisfacție. Aceștia reprezintă 11% dintre participanții la 
anchetă și își desfășoară activitatea de manager la diverse niveluri ale sistemului de educație (de la 
grădinițe la universități).    

2.3. Gradul de cunoaștere și aprecierea calității surselor de informare puse la dispoziție de 
Agenția Națională 

Principalele surse, modalități de informare a respondenților privind oportunitățile de finanțare 
oferite de către ANPCDEFP sunt paginile web și cursurile de formare organizate de ANPCDEFP.  

Prima sursă de informare se menține de-a lungul anilor pagina web, urmată însă, în acest an, de 
alți participanți la proiecte și, pe următorul loc, de cursurile de formare organizate de Agenție.  
Rețeaua de formatori ai agenției se află pe locul 10 potrivit răspunsurilor oferite de respondenți.  

Cadre 
didactice (de 
la grădiniţă la 
învățământ 
universitar)

61%

Directori de 
şcoală
11%

Inspectori 
școlari

2%

Personal 
didactic 
auxiliar

0%

Alte categorii. 
7%

Studenți
2%

Personal non-
didactic in 
universitati

2%

Elevi
1%

Formatori
4%

Membri în 
asociație/fund

ație
3%

Lucrători de 
tineret

6%
Voluntari

1%

Distribuție răspunsuri pe categorii profesionale
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Respondenții care au optat pentru ”alte surse” au specificat următoarele: 

• Autoritățile europene 

• Colegi (profesori) de la alte scoli care au proiecte in derulare 

• Colegi care au aplicat și implementat proiecte ERASMUS+ 

• Colegi de la alte scoli, prieteni din UE 

• Consultanti 

• Coordonatorul unui proiect Erasmus din gradinita unde lucrez 

• Cunosc de multi ani programul, astfel incat stiu si unde sa caut pe Internet dupa informatii si tin si 
legatura cu alte persoane care au beneficiat de el; uneori, chiar fosti parteneri imi aduc la 
cunostinta noutatile 

• Cursuri tematice desfasurate la nivel local. 

• Daca tot doriti sa completam chestionare online cu raspuns tip grila. Nu ma obligati sa completez 
acest camp 

• Discutii detaliate cu alti coordonatori de proiecte Erasmus despre cerintele si derularea proiectelor. 

• Educatoare, inspectori pentru proiecte educationale 

• Educatoare, inspectori pentru proiecte si programe 

• În cadrul programului Teach for Romania 

• Întâlnirile de la nivel regional ale cadrelor didactice. 

• La univerisytate/ la facultate am aflat despre Erasmus+ 

• LinkedIN 

• Membrii Consiliului Consultativ la nivel judetean (Judetul Galati) 

• ONG-uri 

• Paginile WEB ale agentiei/ Site-ul www.erasmusplus.ro  

• Parteneri straini cu care am colaborat la scrierea proiectelor in trecut 

• Participant la proiecte Comenius; profesori coordonatori Erasmus; prin participarea mea in proiecte 
Erasmus am ramas in contact cu diferiti participanti. 

• Responsabilul comisiei pentru programe si proiecte europene din  scoala 

19

32

45

171

187

190

273

483

484

672

693

730

744

808

836

1392

direcţia judeţeană de sport şi tineret

parteneri sociali (patronate, sindicate)

altele

Serviciul European Eurodesk (Eurodesk Info)

biroul pentru programe comunitare al unei…

mass-media

reţeaua de formatori ai Agentiei

pagini web, listă de discuţii, alte modalităţi…

conducerea instituţiei din care faceţi parte

publicaţii şi alte materiale elaborate de Agenţie

canale social-media (pagina Facebook…

inspectoratul şcolar

contact direct cu reprezentanţii ANPCDEFP

seminare/cursuri de formare organizate de…

alţi participanţi la proiecte

paginile web ale Agentiei (anpcdefp.ro,…
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Cunoașterea surselor şi modalităţilor de informare privind 
oportunităţile oferite de Agenţia Naţională
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• Retele profesionale de formare profesionala  

• Rețeaua personală, efort propriu, nu sunt foarte vizibile și bine Comunicate aceste proiecte. Este un 
mare secret in jurul lor încă!!! 

• Teach for Romania 

2.4. Gradul de cunoaștere a programelor și activităţilor administrate de Agenţia 
Naţională  
 
Pentru respondenți, cel mai cunoscut domeniu, atât pentru Acțiunea cheie 1 cât și pentru 
Acțiunea cheie 2 este domeniul Educație școlară. 1548 de persoane au răspuns că au auzit despre 
proiectele de mobilitate și 1313 persoane au auzit despre proiectele strategice ale aceluiași 
domeniu. Numărul celor care au menționat ca fiind cunoscută Acțiunea cheie 1, domeniul Educație 
școlară este mai mare decât numărul persoanelor din învățământul preuniversitar care au răspuns 
la chestionar (elevi, cadre didactice, inspectori, personal didactic auxiliar, directori de unități de 
învățământ) incluzând, prin urmare și alte categorii profesionale.  

În ordinea răspunsurilor oferite: 1149 de persoane au auzit despre mobilitățile VET, 981 
respondenți despre proiectele de mobilitate din domeniul educației universitare, urmați de cei 
care au auzit de proiectele de mobilitate - domeniului Tineret (976 persoane) și de cele din 
domeniul Educației adulților (957 persoane). Urmează apoi parteneriatele strategice – pe primul 
loc aflându-se cele din domeniul Educației școlare, fiind urmate de cele din domeniul VET, Tineret, 
Educația adulților, Educație universitară și Acțiunea K3 – Sprijin pentru Politici de tineret.    

Instrumentul Europass este cunoscut, de asemenea, de 921 de respondenți,  așa cum se poate 
observa în tabelul și graficul care urmează: 

Programe și/sau activități 
Număr de 
răspunsuri 

Procent din 
total 

răspunsuri 

Erasmus+, Actiunea KA1-Proiecte de mobilitate in domeniul Educatiei Scolare 1548 75.88% 

Erasmus+, Actiunea KA1-Proiecte de mobilitate in domeniul VET 1149 56.32% 

Erasmus+, Actiunea KA1-Proiecte de mobilitate in domeniul Invatamant Superior 981 48.09% 

Erasmus+, Actiunea KA1-Proiecte de mobilitate in domeniul Educatiei Adultilor 957 46.91% 

Erasmus+, Actiunea KA1-Proiecte de mobilitate in domeniul Tineret 976 47.84% 

Erasmus+, Actiunea KA2-Parteneriate strategice in domeniul Educatiei Scolare 1313 64.36% 

Erasmus+, Actiunea KA2-Parteneriate strategice in domeniul VET 936 45.88% 

Erasmus+, Actiunea KA2-Parteneriate strategice in domeniul Invatamant Superior 747 36.62% 

Erasmus+, Actiunea KA2-Parteneriate strategice in domeniul Educatiei Adultilor 814 39.90% 

Erasmus+, Actiunea KA2-Parteneriate strategice in domeniul Tineret 818 40.10% 

Erasmus+, Actiunea KA3-Sprijin pentru politici de tineret 503 24.66% 

Eurydice 284 13.92% 

Europass 921 45.15% 

Eurodesk 421 20.64% 

ECVET -Sistemul European de Credit în Educație și Formare Profesionala 482 23.63% 

TCA-Activitati de Cooperare Transnationala 166 8.14% 

Altele (vă rugăm să menționați) 27 1.32% 
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În plus față de acţiunile, programele sau domeniile existente ca răspunsuri la întrebare, unii dintre 
respondenți au menționat la comentarii și alte programe: 

• Fonduri Norvegiene/ Granturi oferite de Norvegia, Islanda, Liechtenstein      

• Jean Monnet, Sport. Faptul ca "am auzit de ele" nu inseamna ca si stiu exact in ce consta fiecare. 
M-am concentrat pe cale care ni se potrivesc iar despre celelalte n-am mai citit nimic 

• Programul de burse si cooperare inter institutionala finantat prin mecanismul SEE     

2.5. Aprecieri referitoare la publicațiile și materialele informative realizate de Agenția Națională 

În ceea ce privește publicațiile și materialele electronice un număr mare de respondenți le 
consideră utile (1328), 1155 consideră că au un conținut care le acoperă nevoile de informare, 
1163 cred că acestea sunt ușor de înțeles și 1179 apreciază conținutul ca fiind atrăgător. 
Materialele în format electronic par, prin urmare, să satisfacă nevoile de informare ale 
respondenților, ca și în anii anteriori.  
 
Participanții la anchetă se distribuie astfel potrivit opiniilor exprimate în legătură cu publicațiile 
electronice, peste 90% considerând că sunt utile și oferă informații complete și ușor de înțeles: 
 

Aspecte vizate foarte bune bune slabe foarte slabe 

conţinut util 65.10% 1328 30.20% 616 0.83% 17 0.25% 5 

continut complet 56.62% 1155 37.40% 763 1.76% 36 0.29% 6 

limbaj uşor de 
înţeles 57.01% 1163 36.23% 739 2.45% 50 0.64% 13 

aspect atrăgător 57.79% 1179 35.15% 717 2.40% 49 0.74% 15 
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În ceea ce privește publicațiile pe suport hârtie, opiniile respondenților se distribuie în felul 
următor: 
 

Aspecte vizate foarte bune bune slabe 
foarte 
slabe 

conţinut util 53.92% 1100 27.79% 567 1.37% 28 0.10% 

conținut complet 48.97% 999 31.42% 641 2.35% 48 0.25% 

limbaj uşor de înţeles 50.93% 1039 29.80% 608 2.11% 43 0.39% 

aspect atrăgător 53.19% 1085 27.75% 566 1.91% 39 0.34% 
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Potrivit graficului, comparativ cu produsele informative electronice, cele pe hârtie obțin scoruri 
mai scăzute, mai ales în ceea ce privește numărul celor care le cunosc – numărul aceastora fiind 
semnificativ mai mic (peste 300 de respondenți nu cunosc aceste materiale). 1100 respondenți le 
consideră utile, 999 cred că oferă suficiente informații, 1039 cred că limbajul este accesibil și 1085 
cred că sunt atrăgătoare.  
 
Cei care au făcut comentarii au precizat aspectele pozitive, dar au făcut și observații critice sau 
recomandări legate de conținut, de accesibilitate sau de problemele tehnice cu care utilizatorii 
se confruntă când apelează la publicațiile pe suport electronic.  
 
Site-ul actual al programului nu este considerat suficient de adaptat candidaților începători. Sunt 
semnalate tipurile de informații care lipsesc (cele legate de aspectele financiare, de exemplu) sau 
sunt amintite alte agenții (ca exemple de bună practică) care au găsit formule de informare 
accesibile și care simplifică unele proceduri (cea de completare a formularelor de candidatură fiind 
considerată foarte utilă).  
 
Unii candidați vizitează și utilizează site-utile și informațiile oferite de alte agenții (cum este cea din 
UK, informația fiind accesibilă vorbitorilor de limbă engleză):  

• Aspectul ”atragator" o fi el atragator dar nu este optimizat deloc pentru internet! De f. multe ori 
materialele nu se deschid, blocheaza calculatorul etc. Le prefer mai putin "atragatoare" dar mai 
usor de utilizat! Nu e de neglijat si gasrea unui IT-ist care sa se priceapa la optimizarea fotografiilor, 
sa le faca in format de dimensiuni mai reduse (ma refer la numarul de pixeli, nu de cm) astfel incat 
materialele finale sa-si reduca considerabil dimensiunile 

• Cresterea adresabilitatii; crearea unei baze europene de parteneri  

• Accesibile, însă traducerile apar cu întârziere 

• Agentia din UK (erasmusplus.org.uk) ofera mai multe informatii punctuale si aspecte practice. 

• Alte agentii nationale ofera informatii direct pe formularul de candidatura, facand trimiteri spre 
site-uri care prezinta normativele europene 

• ANPCDEFP este la zi cu tot ce apare nou! 

• Ar fi de ajutor mai multe exemple de buna practica, privind modurile in care au rezolvat diverse 
probleme intalnite cei care deja au implementat proiecte.  

• Ar fi de mare ajutor dacă ar fi date niște exemple concrete în ghiduri sau broșuri, în special la 
capitolul ”Management and implementation”.  M-am confruntat cu diverse situații asupra cărora 
nu m-am elucidat nici după parcurgerea integrală a ghidurilor 

• Ar fi util un ghid financiar mult mai explicit 

• As prefera sa existe si un document care sa prezinte exemple de buna practica, precum si parerile 
partenerilor implicati in proiecte 

• Avem nevoie de informatii complete si de cat mai multe exemple pentru a putea transfera aceste 
cunostiinte si lucratorilor de tineret noi 
Mai mult aceste materiale trebuie realizate cat mai interactive pentru a atrage si tinerii 

• Cel mai util material informativ este webinar-ul 

• Cerintele privind obiectivele, activitatile, partenerii etc. ar trebui sa fie mai clar enuntate, mai 
amanuntit; introducerea grilelor de evaluare cu punctaj/ a baremelor pe site-ul Agentiei pt. o 
evaluare transparenta, grile pe baza carora aplicantii isi pot evalua si, eventual, imbunatati 
proiectele inainte de a le trimite spre evaluare agentie; feedback-ul realizat de Agentie este 
binevenit pt. justificarea punctajului obtinut de proiect, insa este tardiv, deoarece proiectul respectiv 
nu mai are sansa de a fi imbunatatit in vederea implementarii (mi-as dori ca o astfel de evaluare sa 
poata fi facuta in prealabil si pe plan local, eventual la nivelul fiecarui inspectorat judetean, de o 
persoana desemnata de Agentie in urma formarii acesteia cu privire la evaluarea proiectelor). 
Clarificarile din regulamentele financiare sunt inca incomplete si armonizate partial cu legislatia 
romaneasca in vigoare. Responsabilii financiari din cadrul proiectelor nu au resurse din care sa se 
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documenteze cu privire la felul in care trebuie administrate si inregistrate bugetele (mai ales in cazul 
institutiilor publice). Completarea informatiilor care lipsesc, adaugare de informatii ce tine de unele 
universitati  

• Consider ca programul este foarte birocratic. Extrem de multe hârtii trebuie completate și trimise. 
Este pur și simplu asfixiant 

• Consider utilă realizarea unui Ghid de implementare a proiectelor Erasmus+ pentru toate 
categoriile de proiecte 

• Continuturi adaptate diferitelor domenii de formare; mai multe exemple de buna practica privind 
derularea unor proiecte 

• Cred că ar fi necesare mai multe materiale informative privind partenerii străini implicați în 
proiectele derulate 

• Cred că noi, cititorii, nu avem pregătirea necesară să înțelegem aceste texte...ni se par limbaj de 
lemn, tot mai bune sunt discuțiile față în față sau telefonice, ni se explică mai bine. Trebuie să ne 
schimbăm mentalitatea, modul de lucru, de comunicare (clar, concis, la obiect) 

• Dacă este vorba despre informațiile de pe site, pot spune ca sunt foarte greu de găsit, de înțeles, de 
identificat ce și cum cauți, cu un limbaj special pentru cei care lucrează zi de zi cu informațiile.  

• Dacă vă referiți la site, consider că e destul de greu să te descurci în el, un motor de căutare eficient, 
ar fi minunat. În schimb, consider că acel ghid de completare al unei aplicații de succes este 
minunat, cu condiția să îl găsești pe site. 

• Excelente. Suport necesar pentru aplicatii, implementare, raportare, informare, diseminare si multe 
alte activitati specifice proiectelor Erasmus+. 

• Exemplificarea mai in detaliu a ceea ce se asteapta de la beneficiari (eventual prin exemple de 
buna practica-ex. ce ar trebui cuprins intr-un raport complet si care sa obtina punctaj maxim. 
Uneori se greseste pentru ca nu se intelege exact ce fel de informatii trebuie detaliate si cum.---- 

• Exista acest limbaj specific ce nu este la indemana tuturor, iar in momentul in care se disemineaza 
informatia, pentru cei care nu au beneficiat niciodata sau nu au fost implicati, este destul de greu de 
inteles ce se intampla, cum se intampla si de ce 

• Explicatii mai clare despre partea financiara 

• Fiecare explicație a unei prevederi ar trebui urmată de un exemplu concret, pe tipuri de proiecte. 

• Fiecare linie de finantare este bine sa fie strict separata atat pentru informare cat si in ghid. Este 
bine ca intr-o sectiune sa se gaseasca toata informatia referitoare la o actiune.  

• Foarte greu te descurci daca nu stii sa cauti. Mi-ar placea sa pot gasi mai usor informatiile utile. 
Trebuie umblat la aplicatie 

• Formulările sunt foarte generale. Aş fi dorit să existe exemple. 

• Ghidul sa fie mai detaliat, mai usor de inteles - informatiile sunt greu de inteles 

• Imbunatatirea paginii web Erasmus+ , in sensul de o mai buna organizare a categoriilor si 
informatiilor pentru a putea fi gasite mult mai usor. De exemplu, platforma Mobility Tool - se 
gaseste foarte greu linkul pentru a te loga. 

• Imi doresc detalii ale actiunilor.  Sunt multe intrebari cu privire la documentele contabile si la 
exemple de activitati de implementare de care avem nevoie si la care primim un raspuns evaziv " in 
functie de obiectivul proiectului "...dar proiectul este cunoscut si se poate raspunde afirmativ sau 
négativ. Este nevoie de un seminar despre aceste proiecte.   

• In ce priveste limbajul, desi am experienta de ani de zile in citirea si interpretarea cerintelor altor 
ghiduri programelor de finantare europeana, a fost nevoie de lungi discutii cu partenerii care au 
avut experienta cu derularea programelor Erasmus pentru a lamuri unele aspecte care nu sunt 
limpede formulate. 

• Limbajul destul de greoi/ încărcat pentru cei care vor să aplice pentru un proiect pentru prima 
dată 

• Mai accesibile din punct de vedere al aplicatiei informatice - unele ruleaza greu 

• Mai multe informații privind managementul financiar al proiectelor, din punct de vedere contabil 
pentru evidențierea cheltuielilor în contabilitatea unității de învățământ. 
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• Mai multe lucruri concrete si mai putin povestioare dragute. 
Ceva care sa fie intr-adevar util atunci cand scriem si implementam proiecte 

• Mai multe materiale informative; Mai multe materiale pentru potentialii beneficiari din mediul 
rural. 

• Mai sintetizat, navigarea pe site este greoaie si confuza, mi-as dori sa am un link direct la 
documente: ghid pentru...apel..etc. 

• Materialele sunt clar intocmite, usor acesibile 

• Materiale complete, realizate de profesionisti. 

• Materialele  în format electronic sunt menite să clarifice celor interesaţi aspecte  importante legate 
de  programele comunitare din domeniul educaţiei şi formării profesionale. Consider publicaţiile 
importante, ele evidenţiază rezultatele muncii agenţiei şi eforturile pe care le depune pentru 
îmbunătăţirea an de an a activităţii acesteia. 

• Materialele informative sunt foarte, foarte stufoase.  

• Materialele sunt foarte bine realizate. Tineti-o tot asa! 

• Mi-ar plăcea să fie definite mai clar aspectele de interes pentru a parcurge mai ușor materialele.  

• Nu am consultat pagina Agentiei sau publicatiile acesteia ca nu am stiut de Agentie si nici ca exista. 
Acum am aflat denumirea Agentiei - ANPCDEFP din acest chestionar. 

• Nu am primit informatiile concrete dintr-un singur material, a trebuit sa analizez materiale 
suplimentare ca sa pot lamuri anumite aspecte legate de implementarea si raportarea unui proiect 
Erasmus+ 

• mai buna organizare si schimbarea interfetei siteului. 

• Par sa existe unele mici contradictii de idei in "webinare", fata de materialele scrise.  

• Pentru mine este prima data cand particip la un astfel de proiect. Inca am nelamuriri privind intregul 
proces. As realiza o intalnire cu toti "incepatorii" si as explica fiecare etapa pe un exemplu concret 
(un proiect care e deja in desfasurare). 

• Plasarea a mai multor afişe la campusuri universitare. 

• Pot fi utilizate mai multe formate pentru aceeasi informatie, astfel incat sa fie atractive pentru 
diferite categorii de utilizatori potentiale. 

• Prezentarea fisei de evaluare inaintea depunerii proiectului pentru a observa criteriile de selectie. 

• Promovare mai vizibila. Newsletters etc. 

• Propuneam o detaliere a modului in care se completeaza cererea de finantare cu explicatii 
referitoare la intelesul  termenilor la care se refera finantatorul 

• Realizarea de seminarii de ghidare în vederea completării actelor potențialilor beneficiari de bursele 
Erasmus 

• Recomand scriere cu un font mai mare, deoarece unele fragmente sunt mai greu de citit. 

• Sa fie diferentiate prezentarile pt incepatori si pt avansati in acest domeniu 

• Sa se mentioneze cand o cerinta este specifica doar tarii noastre pentru a evita neintelegerile cu 
partenerii staini la implementarea proiectelor. 

•  Sa se explice mai mai in detaliu aspectele de management financiar, in special regulile legate de 
transfer si incadrarea in unitatile de cost. 

• Sa se prezinte si aspecte specifice derularii proiectelor care sunt necesare beneficiarilor chiar daca 
nu intra in responsabilitatea AN, ca de exemplu aspecte juridice, cele legate de relatiile munca, 
raportarile financiare cerute de alte institutii, incadrarea si plata personalului care lucreaza pe 
proiect. 

• Site-ul eramusplus.ro sa fie mai bine organizat si structurat 

• Site-ul Erasmus să fie mai pe înțelesul tuturor, mai precis, dacă vreau să accesez documente, 
acestea nu au un fișier al lor, trebuie să intru pe oportunități de finanțare, samd., un adevărat 
labirint. Nu au o fereastră directă pe prima pagină 

• Sugestie: la TINERET toate informatiile de la un termen sa fie grupate intr-un singur grup cu 
referire la data de aplicare. Trebuie ingrosat (BOLD) textul care duce la o alta pagina. De multe ori 
este nesesisabil. 

• Sunt foarte utile si se pliaza pe nevoile noastre, motiv pentru care va multumim. 
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• Va rog, nu mai printați sute de foi pe care foarte putini le citesc. Folositi email. Please 

• V-am ruga daca e posibila o structurare mai clara a platformei http://www.erasmusplus.ro/ 

• Vechiul site http://www.anpcdefp.ro/ era mult mai clar si bine structurat.  

• Tipul acesta modern de interfata grafica, utilizat pentru platforma http://www.erasmusplus.ro/, 
desi pare mai atractiv si modernist, induce confuzie/haos informational in mintea cititorului, mai 
ales pentru cei care nu sunt familiarizati cu programul Erasmus+. Iar pentru cei care nu cunosc 
aceste sabloane moderne de prezentare a informatiilor pe platformele moderne de invatare, pare ca 
informatia este ascunsa... si este necesar timp si rabdare sa o cauti... 

• Website-ul erasmusplus.ro nu este prea user-friendly. Destul de dificil de localizat informatii. Vechiul 
site al agentiei era mai "prietenos". 

În ceea ce privește publicațiile pe suport hârtie comentariile sunt, de asememenea, numeroase. O 
parte dintre respondenți consideră că accesul la aceste materiale este dificil, neajungând acolo 
unde ar fi mai mare nevoie de ele (în școli, în mediul rural de exemplu), sunt costisitoare, 
consumatoare de hârtie și nu își ating obiectivele (unii nu au primit astfel de materiale, alții nu au 
auzit că există și materiale pe suport hârtie).  
 
Limbajul acestora este considerat dificil, greu de înțeles de începători, se consideră că nu mai 
sunt necesare în condițiile în care există materiale în format electronic:  

• "Aspectul atragator" este mare consumator de hartie ceea ce duce la marirea dimensiunilor 
materialelor si la dificultati in transportarea lor, ceea ce le scade eficienta! In aceeasi idee, multe 
pagini au exagerat de multe spatii libere, hartia "de calitate" este f. grea etc. Se poate folosi f. bine 
si o hartie mai subtire, mai putin cerata iar o parte din grafica poate fi mai redusa ca dimensiuni. De 
asemenea, atentie la textele cu background colorat care, de multe ori, sunt dificil de citit. 

• Ar trebui mai multa responsabilitate in alegerea materialelor pe care sa fie tiparite publicatiile, 
precum si in grafica lor. 

• Accesul la aceste materiale este dificil                                        

• Aceste materiale ar putea fi distribuite gratuit in universitatile din tara pentru a le utiliza ca material 
auxiliar in educarea studentilor cu privire la importanta, eficienta si rezultatele educatiei pe tot 
parcursul vietii si mai ales a initierii de parteneriate institutionale cu diversi actori sociali din Europa, 
in domeniile proprii de activitate.            

• Aceste materiale tiparite nu prea ajung in scoli, tocmai acolo unde ar trebui sa ajunga.                                   

• Am avut acces la prea putine materiale pe hartie ca sa imi pot forma o parere!                                    

• Am vazut mai putine publicatii / materiale informative realizate pe hartie de catre AN.                                   

• Apreciez in mod deosebit limbajul usor de inteles.                                       

• Ar trebui extinsă aria de difuzare si cantitatea.                                       

• Ar trebui să fie distribuite mai des pe parcursul derulării proiectelor aprobate, către responsabilii de 
proiecte de la organizațiile beneficiare.                              

• As aprecia ca pozitiv un numar crescut de materiale informative pe hartie.                                    

• Consumati prea multa hartie, printati power-poin-ul la cursuri, aveti masa plina de materiale- am 
vazut multa lume ca le arunca..e pacat                               

• Din pacate nu am avut acces la acest tip de materiale.                                      

• Fiecare linie de finantare este bine sa fie strict separata atat pentru informare cat si in ghid. Este 
bine ca intr-o sectiune sa se gaseasca toata informatia referitoare la o actiune.                           

• Foarte greu ajung în provincie... sau deloc...                                       

• In anul 2017 nu am beneficiat de materiale pe hartie realizate de Agentie                                     

• In ceea ce priveste explicatiile legate de partea financiara, consider ca pentru un simplu profesor, 
neobisnuit cu limbajul specific, pare putin mai greu de inteles ...                            

• Limbajul este extrem de stufos.                                         

• Limbajul folosit e unul ‘de lemn’ (prea tehnic și evaziv) iar structurarea informației nu se face in mod 
clar-la nivelul conținutului- ci doar formal.                              

http://www.erasmusplus.ro/
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• Materiale foarte bune care ne ajuta in activitatea desfasurata in cadrul proiectelor si pentru scrierea 
proiectelor.                                 

• Materialele informative utile sunt in format electronic.In format printat, nu există, cel puțin nu la 
unități școlare.                                 

• Materialele pe hartie faciliteaza accesul la mai multa informatie.                                     

• Nu am apelat niciodata la publicatiile tiparite pentru aflarea unei informatii, ci doar website, si 
contact direct via email si telefon                                

• Nu am avut acces la astfel de materiale. De obicei folosesc materialele in format electronic.                                   

• Nu am avut acces la nici o publicatie pe hartie din partea Agentiei.  Nu stiu sa raspund la aceasta 
intrebare. Am acces doar ONLINE.                               

• Nu am mai văzut de mult publicații pe hârtie realizate de AN. Personal, consider că nu e necesar să 
existe. Dacă totuși aș participa (deși e greu să pătrunzi) la un stagiu privind anumite programe 
Erasmus+ care sunt în aria mea de intres, aș prefera să am anumite materiale printate. Altfel, nu e 
nevoie să consumăm hârtie.             

• Nu am primit si nu am avut ocazia sa iau contact cu acestea, desi mi-ar fi fost util.                                    

• Nu am receptionat astfel de materiale, cu toate ca am solicitat.                                     

• Nu avem acces usor la aceste materiale. Cele in format electronic sunt de fapt suportul pentru 
materialele editabile pe hartie, care ajung la noi.                              

• Nu am avut ocazia în acest an scolar să văd publicațiile pe hârtie ale Agenției                                     

• Nu pot aprecia deoarece nu am intrat in posesia materialelor informative pe hartie                                    

• Nu pot aprecia pentru ca nu le-am vazut!                                        

• Stiu ca toata lumea vrea sa fie digital, dar e demonstrate stiintific ca oamenii prefera si varianta 
print pentru a putea invata mai usor. 

• In trecut elaborati niste materiale print despre programele agentiei complete si atragatoare....acum 
dintr-un oarecare motiv nu mai faceti asta. 

• Nu sunt de acord cu materialele informative pe hârtie deoarece acestea de cele mai multe ori se 
pierd sau ajung în coșul de gunoi. Informațiile distribuite pe site și pe rețelele sociale sunt mai mult 
decât suficiente!                       

• Publicatiile si materialele informative realizate pe hartie nu ajung in scoli, undeva se intrerupe 
lantul de informare.                                 

• Toate materialele informative le-am primit în 2017 în format electronic. Nu am ajuns in posesia unei 

publicații tipărite. Consider că trimise în format electronic este suficient.                                       III. Rezultatele anchetei 

3. Rezultatele anchetei 

3.1 Rezultate generale 

Aprecierea generală a respondenților privind colaborarea cu reprezentanții ANPCDEFP a  fost 
calculată ca medie ponderată a răspunsurilor oferite de respondenții care au dat răspunsuri 
complete la următoarele întrebări: 

• Aprecierea publicațiilor în format electronic; 

• Aprecierea publicațiilor pe suport hârtie; 

• Aprecierea  informațiilor și consilierii primate în vederea depunerii de candidaturi (aprobate și 
respinse); 

• Aprecierea consultanței primite pe tot parcursul derulării unui proiect; 

• Aprecierea colaborării cu personalul ANPCDEFP aflat în misiune de audit/control. 
 

În anul 2017, respondenții care au dat răspunsuri complete au apreciat colaborarea cu 
reprezentanții ANPCDEFP cu punctajul mediu de 4, 60 comparativ cu 4,55 în anul 2016, din 5 
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puncte maximum, reprezentând 92% din total. Punctajul general mediu obţinut în anul 2017 este 
mai mare cu 0,05 decât cel obținut în anul 2016. Defalcat, punctajele generale obținute, în medie, 
sunt următoarele (5 fiind punctajul maxim):  

Nr. ITEMI MEDIE 

 A. Depunere candidaturi 
 

1. Gradul de satisfacție față de colaborarea cu personalul Agenției care a 
asigurat informare și consultanță 

4.66 

2. Gradul de satisfacție față de colaborarea cu rețeaua de formatori ai 
AN care a asigurat informare, formare și consultanță 

4.63 

 B. Implementare proiecte 
 

 B.1 Mobilitate  

1. Măsura în care participarea la proiectul/proiectele de mobilitate a 
corespuns nevoilor de formare profesională 

4.53 

2. Măsura în care participarea la proiectul/proiectele de mobilitate a 
corespuns nevoilor de dezvoltare profesională 

4.57 

3. Măsura în care derularea proiectul/proiectele de mobilitate a 
corespuns nevoilor institutiei beneficiare 

4.67 

4. Gradul de satisfacție față de colaborarea cu personalul Agenției care a 
asigurat informare și consultanță în toate etapele 
proiectului/proiectelor de mobilitate 

4.76 

5. Gradul de satisfacție față de colaborarea cu personalul Agenției cu 
care ați intrat în contact în timpul misiunilor de control/audit al 
proiectului/proiectelor de mobilitate  

4.73 

 B.2. Parteneriate și dialog structurat 

1. Măsura în care participarea la proiectul/proiectele de parteneriat a 
corespuns nevoilor de formare profesională 

4.71 

2. Măsura în care participarea la proiectul/proiectele de parteneriat a 
corespuns nevoilor de dezvoltare profesională 

4.75 

3. Măsura în care derularea proiectul/proiectele de parteneriat a 
corespuns nevoilor institutiei beneficiare 

4.78 

4. Gradul de satisfacție față de colaborarea cu personalul Agenției care a 
asigurat informare și consultanță în toate etapele 
proiectului/proiectelor de parteneriat 

4.83 

5. Gradul de satisfacție față de colaborarea cu personalul Agenției cu 
care ați intrat în contact în timpul misiunilor de control/audit al 
proiectului/proiectelor de parteneriat 

4.83 

 C. General Erasmus+ 

1. Măsura în care participarea la proiectul/proiectele Erasmus+ a 
corespuns nevoilor de formare profesională 

4.60 

2. Măsura în care participarea la proiectul/proiectele Erasmus+  a 
corespuns nevoilor de dezvoltare profesională 

4.64 

3. Măsura în care derularea proiectul/proiectele de parteneriat 
Erasmus+  corespuns nevoilor institutiei beneficiare 

4.71 

4. Gradul de satisfacție față de colaborarea cu personalul Agenției care a 
asigurat informare și consultanță în toate etapele 
proiectului/proiectelor Erasmus+ 

4.79 

5. Gradul de satisfacție față de colaborarea cu personalul Agenției cu 
care ați intrat în contact în timpul misiunilor de control/audit al 
proiectului/proiectelor Erasmus+ 

4.76 
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În ceea ce privește informarea și consultanța oferită pentru depunerea candidaturilor satisfacția 
privind informațiile, colaborarea și consultanța oferită de către personalul Agenției Naționale 
candidaților și potențialilor beneficiari este, și în anul 2017, mai mare decât cel referitor la 
serviciile oferite de către formatorii din rețeaua agenției (media 4.66 comparativ cu cea de 4.63), 
cele două medii fiind însă foarte apropiate.  

Gradul de satisfacție privind Mobilitățile (Acțiunea cheie 1) este de peste 4,50% în ceea ce 
privește corespondența dintre nevoile profesionale, personale și cele ale instituției. Potrivit 
răspunsurilor respondenților cea mai mare medie este obținută la întrebarea referitoare la gradul 
de acoperire a nevoilor instituționale (acesta este 4.67). Și gradul de satisfacție în colaborarea cu 
personalul AN (înainte și pe durata implementării proiectelor) are o medie mare – 4.76 - 
inscriindu-se în tendința de creștere a satsifacției beneficiarilor externi. Cooperarea cu personalul 
implicat în acțiunile de verificare și audit a fost evaluată în medie cu 4.73. 

Parteneriatele strategice și Dialogul structurat  au obținut mediile cele mai mari,  de peste 4.70 
în ceea ce privește corelația dintre activitățile și rezultatele proiectelor și nevoile de formare 
profesională, cele de dezvoltare personală ale beneficiarilor și nevoile instituției din care provin 
respondenții. Și în cazul Parteneriatelor (Acțiunile 2 și 3) cel mai mare punctaj l-a obținut gradul de 
acoperire a nevoilor instituționale (4.67) – la fel ca în cazul Proiectelor de Mobilitate.  Gradul de 
satisfacție a beneficiarilor externi în ceea ce privește informarea și consultanța acordată de 
personalul AN are cea mai mare valoare – 4.83, atât în cea ce privește consultanța legată de 
implementare, cât și în ceea ce privește cooperarea pe durata vizitelor de verificare, control sau 
audit.  

La nivel general (pentru tot programul Erasmus+ în anul 2017), media corelației dintre nevoile de 
formare profesională și ceea ce au oferit proiectele este de 4.60, acoperirea nevoilor personale 
fiind apreciată de respondenți cu o medie de 4.64. Așa cum era de așteptat media cea mai bună – 
4.71 - este acordată gradului de acoperire a nevoilor instituționale, proiectele răspunzând – an 

după an – cu o pondere crescută nevoilor instituției.  Gradul de satisfacție față de colaborarea 
cu personalul Agenției care a asigurat informare și consultanță în toate etapele proiectului 
este foarte bun – media fiind de 4.79. Gradul de satisfacție față de colaborarea cu personalul 
Agenției cu care beneficiarii au intrat în contact în timpul misiunilor de control/audit al 
proiectului/proiectelor Erasmus+ este de 4.76.  

3.2. Categoriile de respondenți și participarea lor la anchetă  

Așa cum se preciza la începutul acestui raport, nu toți cei care au decis să participle la anchetă au 
răspuns până la sfârșit întrebărilor chestionarului, și anume tuturor întrebărilor care îi vizau, în 
funcție de categoria în care se încadrau (în funcție de faptul că au candidat sau nu, sau dacă 
obținut sau nu au obținut finanțare).  

Cei mai mulți dintre respondenți - și cei mai motivați să răspundă întrebărilor sunt cei care au 
proiecte în derulare, dar nu au candidat în anul 2017 (31.02% - 620 de persoane), urmați de cei 
care au candidat, au proiecte aprobate și în derulare în anul 2017.  

Categoriile de respondenți au participat la anchetă potrivit distribuției din tabelului și graficului 
care urmează:  
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Categorii respondenți 
Număr de 
răspunsuri 

Procent 
din total 
răspunsuri 

NU AM CANDIDAT pentru finanțare în cadrul programului Erasmus+ in anul 2017, 
dar  AM IN DERULARE/AM FINALIZAT proiecte finanțate în anul 2014 și/sau 2015 și/sau 
2016 în cadrul programului Erasmus+. 620 31.02% 

AM CANDIDAT pentru finanțare în cadrul programului Erasmus+ în anul 2017, dar 
candidatura/candidaturile NU A/AU FOST APROBATA/APROBATE și NU AM IN 
DERULARE/NU AM FINALIZAT proiecte finanțate în anul 2014 și/sau 2015 și/sau 2016 
în cadrul programului Erasmus+. 235 11.76% 

AM CANDIDAT în cadrul programului Erasmus + în anul 2017 , dar 
candidatura/candidaturile  NU A/AU FOST APROBATA/APROBATE și AM PROIECTE IN 
DERULARE/AM FINALIZAT proiecte finantate în anul 2014 și/sau 2015 și/sau 2016 în 
cadrul programului Erasmus+. 183 9.15% 

AM CANDIDAT în cadrul programului Erasmus + în anul 
2017,  candidatura/candidaturile A/AU FOST APROBATA/APROBATE și NU AM 
PROIECTE IN DERULARE/NU AM PROIECTE FINALIZATE finanțate în anul 2014 și/sau 
2015 și/sau 2016 în cadrul ERASMUS+. 356 17.81% 

AM CANDIDAT în cadrul programului Erasmus + în anul 2017, 
candidatura/candidaturile  A/AU FOST APROBATA/APROBATE si  AM PROIECTE IN 
DERULARE/FINALIZATE finanțate în anul 2014 și/sau 2015 și/sau 2016 în cadrul 
programului ERASMUS+. 605 30.27% 

 

Analiza răspunsurilor celor care au participat la anchetă a urmărit, în continuare, satisfacția 
candidaților, a potențialilor candidați și a beneficiarilor care s-au încadrat în categoriile luate în 
considerare în anul 2017.   
 
3.3. Opiniile celor care au depus candidaturi care nu au fost aprobate, neavând proiecte în 
derulare din anii anteriori 
 
Răspunsurile celor 215 participați la anchetă s-au distribuit potrivit tabelului de mai jos. Se poate 
observa că cei mai mulți sunt cei care au depus proiecte pentru finanțare de la domeniul Educație 
școlară – 76 dintre aceștia fiind cei care au candidat la Mobilități și 34 la Parteneriate strategice.  
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Tipuri de proiecte 
Număr de 
răspunsuri 

Procent din 
total 
răspunsuri 

Dialog structurat-Actiunea cheie 3 4 1.86% 

Parteneriat strategic- Domeniul VET 5 2.33% 

Parteneriat strategic- Domeniul Tineret 5 2.33% 

Parteneriat strategic- Domeniul Educatie universitara 7 3.26% 

Mobilitate -Domeniul Educatie universitara 8 3.72% 

Parteneriat strategic- Domeniul Educatia adultilor 12 5.58% 

Mobilitate -Domeniul Educatia adultilor 21 9.77% 

Nu stiu, nu am participat la redactarea formularului de candidatura 25 11.63% 

Mobilitate -Domeniul Tineret 26 12.09% 

Mobilitate -Domeniul VET 29 13.49% 

Parteneriat strategic- Domeniul Educatie scolara 34 15.81% 

Mobilitate -Domeniul Educatie scolara 76 35.35% 

 

 

Aprecierea consultanței și informării primite din partea angajaților ANPCDEFP pentru depunerea 
de candidaturi 

În tabelul şi diagrama următoare sunt prezentate frecvenţele aprecierilor candidaţilor privind 
calitatea serviciilor de informare şi consiliere oferite de către experţii ANPCDEFP în vederea 
depunerii de candidaturi  în anul 2017. Punctajul cel mai bun este obținut la amabilitatea cu care 
se răspunde la solicitări (59.07% dintre respondenți au ales această variantă de răspuns) fiind 
selectate, în ordine, deschiderea și corectitudinea informațiilor oferite. 
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Aspecte  vizate foarte bună bună 
nici bună, 
nici slabă 

foarte 
slabă 

Deschidere 57.21% 123 24.19% 52 6.05% 13 0.93% 

Amabilitate 59.07% 127 22.79% 49 5.58% 12 0.93% 

Explicatii clare 52.56% 113 25.58% 55 8.84% 19 0.93% 

Explicatii corecte 56.28% 121 23.26% 50 7.44% 16 0.47% 

Promptitudine în răspuns (la email, 
scrisori, telefon) 53.02% 114 27.44% 59 7.44% 16 0.00% 

 

Pe ultimele locuri sunt plasate promptitudinea cu care se răspunde mesajelor, corespondenței sau 
la telefon și claritatea explicațiilor. Problema clarității, concreteței și  adecvării răspunsurilor la 
întrebările primite revine, de altfel, ca un subiect la care respondenții fac comentarii și aprecieri 
și în cadrul răspunsurilor deschise oferite.  

 

Comentariile oferite de respondenți au fost următoarele: 

• Am depus canditura in 2016 si 2017.Feedbackul pe care l-am primit de la cei 2 evaluatori a fost in 
contradictoriu, foarte diferite ptr acelasi proiect:unul ne-a spus ca sunt bune obiectivele,ca este un proiect 
bun dar trebuia mai detaliat, in anul urmator ni s-a spus ca nu sunt bune obiectivele. 
Pe mine m-a descurajat total...nu cred ca mai depun si anul acesta candidatura..cine stie cine mai corecteaza 
in acest an... 

• Anul trecut colegii nostri de echipa s-au straduit sa imbunatateasca proiectul care a mai fost prezentat si in 
2017. Imbunatatirea a adus doar 10 puncte peste punctajul din 2016, ceea ce nu a adus, spun ei, satisfactii 
fata de eforturile depuse. Incercam sa ii convingem sa depuna si in acest an. Sunt un numar din ce in ce mai 
mare de proiecte depuse care creste permanent iar sansele de reusita par reduse din acest motiv.  

• Colaboarare cu doamna Madalina Soveja este foarte buna. Dansa raspunde prompt la toate solicitarile .Stiu 
ca este foarte ocupata dar mereu isi face timp sa ma informeze (stiu ca unele intrebari sunt banale ) corect. 

• Daca am sunat sa pun intrebari am fost directionata de multe ori catre webinare! Mi s-a comunicat să le 
vizionez! 

• De fiecare data cand am apelat la AN am primit feedback si apreciez promptitudinea si seriozitatea. Nu este, 
insa, mereu foarte clar ce trebuie imbunatatit la aplicatii. Am avut cazul unui curs care dupa ce a primit initial 
68 de puncte (fara finantare, din lipsa de fonduri), a obtinut 65 de puncte la a 2a aplicare (din nou, fara 
finantare), desi a fost imbunatatit punctual pe baza feedbackului primit. Este de inteles ca exista un nivel de 
subiectivitate in evaluarea aplicatiilor, dar ar fi de apreciat o mai buna standardizare a evaluarilor. 

• Dna Andreea Samoila este un expert de nota 1000! Felicitari!   

• Explicații mai detaliate în scrierea online a proiectului Erasmus.   

• Fondurile alocate pentru schmburile de tinerii sa fie mai mari   

• Nu am primit feedback pentru un proiect eligibil (61 puncte), dar care nu a primit finanțare. 
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Aprecierea colaborării cu rețeaua de formatori ai Agenției Naționale care a asigurat informare, 
formare şi consultanţă pentru depunerea candidaturii în anul 2017  
 
Caracteristica cea mai apreciată în ceea ce privește consultanța oferită de rețeaua de formatori a 
fost amabilitatea - peste jumătate dintre respondenți o evaluează ca fiind foarte bună, 18.60% 
acordând calificativul bine. Această caracteristică este urmată de corectitudinea explicațiilor și 
promptitudine (47.44% o evaluează ca fiind foarte bună) și de claritatea explicațiilor (45.12%). 
Peste 26% dintre respondenți, însă, nu s-au pronunțat referitor la aceste caracteristici. Peste 5% 
dintre respondenți oferă răspunsul ”nici bună, nici slabă”. 

 
Peste 26% dintre respondenți, însă, nu s-au pronunțat referitor la aceste caracteristici. Peste 5% 
dintre cei  215 respondenți oferă răspunsul ”nici bună, nici slabă”. 
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Aspecte  vizate foarte bună bună 
nici bună, nici 
slabă 

foarte 
slabă 

nu pot 
aprecia/nu 
se aplică Total 

Deschidere 48.37% 104 18.60% 40 6.51% 14 0.00% 0 26.51% 57 215 

Amabilitate 50.23% 108 18.14% 39 5.12% 11 0.00% 0 26.51% 57 215 

Explicatii clare 45.12% 97 22.79% 49 5.58% 12 0.00% 0 26.51% 57 215 

Explicatii 
corecte 47.44% 102 19.53% 42 6.05% 13 0.00% 0 26.98% 58 215 

Promptitudine  47.44% 102 20.47% 44 5.12% 11 0.00% 0 26.98% 58 215 
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Comentariile oferă detalii referitoare la ceea ce nu a fost, în opinia respondenților, adecvat 
așteptărilor lor și se propun soluții care, în opinia respondenților, contribuie la creșterea eficacității 
cursurilor de formare: 

• Atunci cand am sunat la Agentie ptr.a cere o informatie 3 persoane mi-au dat 3 raspunsuri diferite la aceiasi 
intrebare. 

• Consider ca formatorii s-au straduit sa aduca informatii pertinente candidatilor.      

• Explicații mai detaliate în scrierea online a proiectului Erasmus.        

• Feedbackul sa fie mai detaliat.            

• Nu am avut şansa de a beneficia de sprijinul unor formatori ai Agenției Naționale care să ne asigure  informare, 
formare şi consultanţă pentru depunerea candidaturii in anul 2017. 
Am depus candidatura bazându-ne exclusiv pe informaţíile din ghid 

• mai buna comunicare cu UAT-urile  mai ales pe liniile de finantare unde acestea sunt eligibile, avand in vedere 
ca in anii 2016-2017 nu am participat la nici o instruire si nu am fost informati despre derularea acestora. 

• Structurarea informatiilor teoretice  a fost clara, insa partea practica, de scriere efectiva a proiectului ar fi 
trebuit sa fie mai detaliata, si poate alocat mai mult timp pentru scriere si consultanta.  

• Sugerăm ca aceste sesiuni de formare să fie deschise, nelimitate numeric. TOȚI cei care doresc să se 
formeze/informeze să o poată face, fără candidaturi anterioare. 

3.4. Opiniile celor care au depus candidaturi în anul 2017 și au proiecte aprobate, neavând alte 
proiecte în derulare din anii anteriori 
 
Cei  351 de respondenți s-au distribuit astfel pe tipuri de acțiuni și domenii: 

 

Tipuri de proiecte 
Număr de 
răspunsuri 

Procent 
din total 
răspunsuri 

Dialog structurat-Actiunea cheie 3 2 0.57% 

Parteneriat strategic- Domeniul Tineret 4 1.14% 

Parteneriat strategic- Domeniul VET 8 2.28% 

Parteneriat strategic- Domeniul Educatia adultilor 8 2.28% 

Parteneriat strategic- Domeniul Educatie universitara 15 4.27% 

Mobilitate -Domeniul Educatia adultilor 17 4.84% 

Mobilitate -Domeniul Tineret 17 4.84% 

Nu stiu, nu am participat la redactarea formularului de candidatura 23 6.55% 

Mobilitate -Domeniul VET 26 7.41% 

Mobilitate -Domeniul Educatie universitara 85 24.22% 

Mobilitate -Domeniul Educatie scolara 86 24.50% 

Parteneriat strategic- Domeniul Educatie scolara 87 24.79% 

 
Se observă că ponderea cea mai mare o dețin cei care au candidat la Parteneriate strategice (87 
de persoane) și Mobilități (86 de persoane) – domeniul Educație școlară, fiind urmați de cei de la 
Mobilități – Educație universitară (85 de persoane).   Distribuția acestora se poate vedea și în 
următorul grafic: 
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Aprecierea colaborării cu personalul Agenţiei Nationale care a asigurat informarea şi consultanţa 
pentru depunerea candidaturii în anul 2017 
 
 
Punctajele cele mai mari le obțin amabilitatea și promtitudinea, dar peste 80% dintre respondenți 
consideră ca fiind de foarte bună calitate și de bună calitate consultanța și informațiile oferite de 
personalul agenției, pentru toate cele 5 aspecte vizate. 11 respondenți acordă la toate 
caracteristicile calificativul ”foarte slab” și 20 consideră colaborarea ”nici bună, nici slabă”.  

Ca și în cazul altor categorii de respondenți se pare că cerințele respondenților se îndreaptă spre o 
mai mare claritate. Din cele descrise în comentarii (pe parcurs, incluzând aici și comentariile de la 
alte categorii de respondenți) candidații au nevoie de informații care să răspundă exact cerințelor 
lor, într-o formă concisă și făeă să existe diferențe între cei care le răspund solicitării (între diverși 
reprezentanți ai Agenției, între experții din agenție și formatori, între informațiile din webbinnars 
și cele din ghiduri.  

 
 

Aspecte  vizate foarte bună bună 
nici bună, nici 
slabă foarte slabă 

nu pot 
aprecia/nu 
se aplică 

Deschidere 71.23% 250 15.95% 56 0.57% 2 0.57% 2 11.68% 

Amabilitate 72.93% 256 13.96% 49 0.85% 3 0.57% 2 11.68% 

Explicatii clare 66.10% 232 19.66% 69 1.99% 7 0.85% 3 11.40% 

Explicatii corecte 69.80% 245 17.09% 60 1.14% 4 0.57% 2 11.40% 

Promptitudine 71.51% 251 15.10% 53 1.14% 4 0.57% 2 11.68% 
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Comentariile subliniază mai ales aspectele pozitive, dar sunt reliefate și problemele care apar pe 
parcursul implementării proiectelor – sau aspectele asupra cărora este necesară consultanță din 
partea Agenției. Informațiile legate de buget și finanțarea unor activități sunt considerate, și în 
acest caz, insuficiente, nevoia de  informare a persoanelor responsabile cu activitățile contabile 
fiind necesară, în opinia respondenților, din etapa de depunere a candidaturii și pe parcursul 
implementării, până la finalizarea proiectului: 

• Am folosit feedbackul primit pentru proiectele depuse și nefinanțate la apelul 2016 și am îmbunătățit 
aplicațiile depuse la apelul 2017.  

• Am primit explicații clare  și concise de fiecare dată când am avut vreo nelămurire. Mi s-a răspuns cu calm și 
amabilitate chiar și când formulările mele erau ”gafe” de începător în Erasmus + 

• Declaratii contradictorii in ceea ce priveste cheltuielile eligibile.        

• După cum am menționat mai sus, consider că trebuie să completăm mult prea multe hârtii pentru un 
asemenea proiect.     

• In convorbirile telefonice se evidentiaza uneori ca beneficiarul care intreaba nu a consultat ghidurile AN si 
celelalte surse de informare - dar se intampla de multe ori ca beneficiarul sa nu fie sigur de ceva ori sa nu fi 
inteles si chiar in situatiile in care nu s-a informat in prealabil aceasta sugestie nu trebuie formulata in forma 
unei critici pentru a fi productiva. De asemenea personalul ar trebui sa nu se rezume la reglementarile AN si 
atunci cand se prezinta o situatie mai complexa sa aiba o mai mare deschidere in a clarifica pana la capat 
situatia de exceptie ridicata, sustinand beneficiarul in elucidarea tututor problemelor chiar daca aceasta 
presupune si aspecte care nu intra in responsabilitatea AN, pentru ca rezultatul final si anume buna 
implementare intra in responsbilitatea AN.  

• Nu am fost in legatura directa cu personalul Agentiei Nationale; informatiile au fost transmise prin 
intermediul responsabilului de proiect.  

• Nu am fost in relatie directa cu personalul Agentiei Nationale. Informarile mi-au fost transmise de 
coordonatorul de proiect.   

• Pentru depunerea candidaturii in anul 2017 am fost ghidata si sprijinita de personalul Biroului Erasmus+ 
aferent universitatii in cadrul careia activez. 

• Referitor la managementul financiar al proiectelor Erasmus+ consider ca ar fi bine sa fie convocati si contabilii 
scolilor care deruleaza astfel de proiecte. Este o cerinta pe care am auzit-o si la alte insttutii,dar care, 
probabil, nu v-a fost adusa la cunostinta. Exista si forumuri pe internet unde contabilii se intreaba cum sa 
procedeze in unele situatii ce privesc proiectele Erasmus+ iar raspunsurile utilizatorilor nu sunt deloc 
clarificatoare, de unde si aceasta necesitate de informatii suplimentare. Ghidul financiar care exista publicat 
nu este suficient. Ar fi bine ca o astfel de reuniune sa aiba pe ordinea de zi si aspecte de ordin financiar la care 
sa fie invitati reprezentanti ai departamentului de contabilitate al Agentiei, care sa  aduca lamuriri in acest 
sens. 
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Aprecierea colaborării cu rețeaua de formatori ai Agenției Naționale care a asigurat informare, 
formare şi consultanţă pentru depunerea candidaturii în anul 2017  
 
Cei 351 respondenți s-au distribuit astfel:  

Aspecte  vizate foarte bună bună 
nici bună, 
nici slabă 

foarte 
slabă 

nu pot 
aprecia/nu 
se aplică Total 

Deschidere 64.67% 227 14.81% 52 1.71% 6 0.28% 1 18.52% 65 351 

Amabilitate 64.67% 227 15.10% 53 1.42% 5 0.28% 1 18.52% 65 351 

Explicatii clare 59.54% 209 19.09% 67 2.28% 8 0.57% 2 18.52% 65 351 

Explicatii 
corecte 62.68% 220 15.67% 55 2.56% 9 0.28% 1 18.80% 66 351 

Promptitudine 61.54% 216 17.09% 60 2.28% 8 0.28% 1 18.80% 66 351 

 

Ca și în cazul altor categorii de respondenți, aproximativ 80% dintre cei care au obținut finanțare 
în anul 2017 apreciază ca fiind foarte bună și bună colaborarea cu rețeaua de formatori, 
punctajele fiind însă sub cele obținute de colaborarea cu agenția. Dintre cele 5 aspecte 
deschiderea și amabilitatea sunt cel mai bine apreciate. O parte dintre respondenți nu au nicio 
opinie (36 de persoane) și  6 consideră că serviciile oferite de formatori au fost foarte slabe.     

 

Comentariile se centrează pe aspectele pozitive, o parte dintre respondenți declarând că nu au 
beneficiat de cursuri (printre aceștia fiind, probabil și cei care nu și-au exprimat opinia): 

 

• Păcat că workshopurile care se fac pentru formare și informare nu sunt disponibile pentru mai multe 
persoane. Și mai bine promovate. Noroc cu webinarele și cu grupurile yahoo. 

• Am participat la Atelierul de scriere proiecte Parteneriate strategice E+ KA2-Educatie scolara, urmand ca pana 
in martie 2018 sa depun formularul de candidatura pe acest domeniu. Informatiile primite au fost foarte utile 
si atractive, au ajutat intelegerea cat mai buna a modului de aplicare a formularului de candidatura. 
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• Am solicitat consultanta (doar pentru cateva aspecte) inspectorului pe programe comunitare din cadrul 
Inspectoratului scolar. In rest, am urmarit si m-am informat din toate materialele publicate pe site-ul Agentiei 
si mai ales din tutorialele video. 

• Conform asteptarilor noastre            

• Doresc să le mulțumesc și pe acestă cale pentru tot suportul acodat !      

• Eficient. Formatorii sunt amabili și bine informați, capabili să găsească răspuns logic oricărei situații 
deosebită pusă în discuție.. Oameni de nota 10+ 

• Nu am avut nici un fel de interactiune cu reteaua de formatori ai Agentiei.      

• Nu am beneficiar de formare in 2017 pentru depunerea candidaturii. In trecut insa am avut o colaborare 
foarte buna cu formatorii.  

• Nu am beneficiat de consultanta din partea formatorilor Agentiei nationale.      

• Nu am fost in legatura directa cu Agentia.          

• Nu am interactionat deloc cu Agentia pentru ca practic nu a fost nevoie.  
S-ar putea sa nu fiu in publicul tinta pentru acest chestionar - am avut o mobilitate Erasmus+ STA.   

• Trebuie sa subliniez faptul ca in proportie de 50% meritul pentru castigarea proiectului depus de institutia 
noastra (Educatie scolara) se datoreaza calitatii cursului la care am participat in noiembrie, 2016, la CCD 
Miercurea Ciuc. Formatorii retelei, Ioana Bera si Alina Mustata au tinut cursul astfel incat cu adevarat am 
dobandit competente necesare scrierii unui proiect in acest domeniu. Desi mai urmasem cursuri de scriere de 
proiecte, acesta a fost de departe de cea mai buna calitate. 

3.5. Opiniile celor care au depus candidaturi în anul 2017 și acestea au fost aprobate, având 

proiecte aprobate și din anii anteriori  

Cei care au obținut finanțare și aveau proiecte în derulare s-au distribuit pe acțiuni și domenii 
astfel: 
 

Variante de răspuns Pondere Respondenți 

Mobilitate -Domeniul Educatie scolara 19.39% 114 

Mobilitate -Domeniul Educatie universitara 24.32% 143 

Mobilitate -Domeniul VET 15.65% 92 

Mobilitate -Domeniul Educatia adultilor 2.72% 16 

Mobilitate -Domeniul Tineret 12.24% 72 

Parteneriat strategic- Domeniul Educatie scolara 23.47% 138 

Parteneriat strategic- Domeniul Educatie universitara 4.08% 24 

Parteneriat strategic- Domeniul VET 2.89% 17 

Parteneriat strategic- Domeniul Educatia adultilor 2.21% 13 

Parteneriat strategic- Domeniul Tineret 2.38% 14 

Dialog structurat-Actiunea cheie 3 1.19% 7 

Nu stiu, nu am participat la redactarea formularului de candidatura 6.12% 36 

 
Se poate observa că, de această dată, cei mai mulți care au obținut finanțare în anul 2017 și au 
răspuns acestei întrebări se află în categoria candidaților la proiecte de mobilitate, domeniul 
Educație Universitară – 24.32%, fiind urmați de candidații la parteneriate strategice  
(23.47%) și de cei care au candidat la proiecte de mobilitate, ultimele două categorii candidând la 
domeniul Educație școlară. 
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Aprecierea colaborării cu personalul Agenţiei Nationale care a asigurat informarea şi consultanţa  
pentru depunerea candidaturilor în anul 2017 
 
Participanții la anchetă s-au distribuit potrivit următorului tabel: 
 

 
Cei mai mulți (peste 80) din totalul celor 588 de respondenți sunt cei care apreciază ca fiind foarte 
bune și bune prestațiile personalului Agenției Naționale.   17 dintre aceștia consideră,  totuși, că 
prestațiile sunt foarte slabe (aproximativ 0.50%).  
 
Deschiderea și amabilitatea sunt cele mai bine apreciate, fiind urmate de promptitudine și de 
corectitudinea explicațiilor, pe ultimul loc în aprecierile făcute de respondenți fiind claritatea 
informațiilor.  
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Parteneriat strategic- Domeniul Educatia adultilor
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Distribuție respondenți pe tipuri de proiecte care au fost 
aprobate în 2017, având și alte proiecte în derulare 

Aspecte vizate  foarte bună bună 
nici bună, nici 
slabă foarte slabă 

Deschidere 78.06% 459 10.03% 59 1.87% 11 0.51% 3 

Amabilitate 78.57% 462 9.69% 57 2.04% 12 0.34% 2 

Explicatii clare 73.30% 431 12.93% 76 3.74% 22 0.68% 4 

Explicatii corecte 75.34% 443 12.59% 74 2.04% 12 0.68% 4 

Promptitudine 75.34% 443 12.76% 75 1.53% 9 0.68% 4 
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Comentariile conțin opinii laudative, dar subliniază și ceea ce ar trebui îmbunătățit – ca de 
exemplu claritatea informațiilor și oferirea de informații privind aspectele financiare ale 
proiectelor – idee care apare și în cazul respondenților din alte categorii prezentate anterior. 
Accesul la informații sau la modalitățile prin care AN își informează publicul (cursuri sau ateliere de 
formare cu acces liber – este un exemplu) sunt de asemenea aspecte care ar trebui luate în 
considerare de către AN în viitor, în opinia respondenților:         

• SERIOZITATE SI RESPONSABILITATE! 

• Am colaborat cu coordonatorul Erasmus la nivel de facultate si cu biroul Erasmus din cadrul universitatii.  

• Am colaborat cu biroul din cadrul universitatii            

• La acest punct, regret ca nu exista si raspunsul posibil "Excelenta". As fi bifat "Excelenta" pentru toate cele 5 
intrebari. 

• Totul a fost bine organizat.              

• Multumim !               

• Aceeasi structura de lucru (modalitate de lucru) pentru tot personalul A.N. care ar facilita comunicarea ONG-
ului cu A.N. 

• Apreciem colaborarea, promptitudinea cu care ati raspuns solicitarilor noastre si sprijinul pe care ni l-ati 
acordat in toate etapele proiectului. 

• La email ni s-a raspuns in aceiasi zi sau a doua zi, acest lucru este bun. La telefon am apelat in situatiile de 
urgenta si am primit raspunsuri bune. 

• FELICITARI                

• S-a intamplat de multe ori sa intreb lucruri concrete la AN si sa primesc raspunsuri diferite. 
Angajatii AN te trimit la ghid, dar in ghid sunt multe lucruri neclare. 
Mai ales in ceea ce priveste lucrurile de natura financiara, AN spune de multe ori "nu stiu", intreba contabila, 
iar contabila spune ca asta ar trebui sa depinda de AN 

• Toate raspunsurile la intrebari au fost primite IN ACEEASI ZI!          

• De multe ori primim raspunsuri ambigue.            

• Referitor la asigurarea informarii si consultantei pentru depunerea candidaturii in anul 2017, nu am avut 
onoarea sa cunosc personal pe nimeni din AN, in ciuda faptului ca am candidat de multe ori pentru un loc din 
cadrul workshopurilor organizate de NA; de fiecare data candidatura mi-a fost respinsa. In afara de website si 
de webinare, nu am avut acces in niciun fel la informatiile diseminate candidatilor acceptati la respectivele 
workshopuri. Cu alte cuvinte, contactul cu personalul AN a fost indirect. 
Ar trebui ca AN sa organizeze aceste workshopuri intr-o sala de conferinte mare, iar accesul sa fie liber.  

• Angajatii AN au raspuns tuturor solicitarilor si ne-au sprijinit in activitatile noastre.     

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

Aprecierea colaborării cu personalul 
Agenţiei Naționale

foarte bună

bună

nici bună, nici slabă

foarte slabă

nu pot aprecia/nu se aplică



 34 

• In general am o relatie foarte buna cu personalul din ANPCDEFP, consider ca sunt adevarati profesionisti in 
Agentie si am fost foarte multumita de sugestiile primite. 

• Ne am dori in ajutor si in support mai sustinut din partea personalului agentiei; suntem constienti ca sunt 
multe proiecte poate dar mai angajati oameni, in alte tari se ofera consigliere personalizata pentru fiecare 
organizatie. La noi cand am vreut sa ne dezvoltam si noi sa facem proiecte mai complexe mai ales pe 
parteneriat strategic ne-am lovit de in zid, este aproape imposibil pentru organizatiile mici sa se dezvolte.  
Sunt si personae amabile cu care am colaborat foarte bine pe domeniul tineret. 

• apreciez in mod deosebit amabilitatea si solicitudinea cu care ni se răspunde la orice intrebare   

• Felicitări pentru toate!              

• Aprecierile de mai sus nu sunt exagerate!  
Consider colaborarea cu AN extrem de eficienta si de prompta, raspunsurile sunt intotdeauna rapide si clare 
(in masura in care si intrebarile sau nelamuririle sunt clar formulate). 
Exista subiecte in care ceea ce puncteaza evaluatorii nu coincide cu sfaturile personalului agentiei.   

• Eu apreciez pozitiv toate comunicarile pe care le-am avut cu responsabilii de proiecte KA1 EVS. 
Am interactionat cu Emanuel Franga, Geanina Constantin, Elena Alexandru, Florina Fagaraseanu - toti foarte 
amabili, deschisi sa ajute, prompti, au venit cu solutii concrete si ca sa concluzionez am avut o relatie super. 

Aprecierea colaborării cu rețeaua de formatori a Agenţiei Nationale care a asigurat informare, 
formare şi consultanţă pentru depunerea candidaturii în anul 2017 

Respondenții (588 de persoane) care au oferit opinii legate de calitatea serviciilor rețelei de 
formatori s-au distribuit potrivit tabelului și graficului de mai jos. Sunt peste 20.58% cei care nu au 
putut exprima opinii, 10 persoane considerând ca fiind foarte slabă prestația formatorilor. 
Aproximativ 2% dintre respondenți nu consideră nici bună, dar nici slabă prestația rețelei. Totuși, 
peste 70% dintre participanți apreciază ca fiind foarte bună și bună calitatea serviciilor acestora.   

Răspunsurile de tip ”nu pot aprecia/ nu se aplică” (non-răspunsurile), date de peste 20% dintre 
respondenți (ponderea fiind destul de mare) se datorează faptului că o parte semnificativă a 
acestora nu a beneficiat de cursuri sau de sesiuni de formare, numărul cursurilor fiind limitat pe 
parcursul unui an și participanții la acestea fiind selecționați.  O parte dintre respondenți își 
exprimă, de altfel, în comentariile de la această secțiune sau de la alte secțiuni dorința de a 
beneficia de cursuri în anii următori.  

Variante 
răspuns  foarte bună bună 

nici bună, 
nici slabă 

foarte 
slabă 

nu pot 
aprecia/nu se 
aplică 

Deschidere 65.31% 384 11.73% 69 2.04% 12 0.34% 2 20.58% 121 

Amabilitate 66.33% 390 10.88% 64 1.87% 11 0.34% 2 20.58% 121 

Explicatii clare 62.59% 368 13.95% 82 2.38% 14 0.51% 3 20.58% 121 

Explicatii 
corecte 63.78% 375 13.44% 79 1.87% 11 0.34% 2 20.58% 121 

Promptitudine 64.29% 378 12.59% 74 2.04% 12 0.17% 1 20.92% 123 
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Comentariile sunt în conformitate cu răspunsurile oferite la întrebări, subliniind și aspecte pozitive, 
dar și aspecte care trebuie îmbunătățite - rețeaua nu este cunoscută de unii beneficiari, ar trebui 
să existe mai multe cursuri de formare la care să aibă acces mai mulți potențiali candidați, este 
regretabil faptul că unele cursuri nu se mai pot desfășura din lipsă de candidați, fiind insuficient 
promovate: 

• Am colaborat cu coordonatorul Erasmus la nivel de facultate si cu biroul Erasmus din cadrul universitatii.  

• Colaborarea a fost f.bună, formatorul foarte deschis și comunicativ.     

• Nu am colaborat cu membrii acestei rețele         

• Nu am intrat niciodata in contact cu vreun formator al AN in vederea informarii, formarii si oferirii de 
consultanta pentru depunerea candidaturii. Toate candidaturile la workshopuri mi-au fost respinse. De mare 
folos mi-a fost website-ul UK (erasmusplus.org.uk) si colegii din alte tari cu care sunt in contact din 2010. Ei au 
fost formatorii mei. 

• Formatorii au fost expliciti si au reprezentat un real suport.      

• Am participat la un curs de formare in Calarasi si am fost foarte multumita de formatori si de curs.  

• Credem ca at trebui mai bine pregatiti si din nou credem ca este nevoie de in  numar mai mare de formatori 
cu mai multe evenimente care pot acoperi cat mai multe organizatii. 

• Am apelat doar la clarificari, este domeniul la care am facut referire in proiect.    

• In cazul in care au existat neclaritati am discutat cu responsabilii de actiune. 
Cu ocazia completarii acestui chestionar aflam ca exista posibilitatea de a contacta reteaua de formatori ai 
AN pentru consultanta in vederea depunerii candidaturii. 

• M-am inscris la cursul pe EVS si K3, dar cu parere de rau nu au fost inregistrati un numar suficient de 
participanti pentru a desfasura cursul, iar acest lucru a adus o stagnare in imbunatatirea proiectelor. 

• Nu am avut contact cu formatorii AN in 2017, in ceea pe priveste depunerea candidaturii 

3.6. Opiniile respondenților care au depus candidaturi în anul 2017, iar acestea nu au fost 
aprobate, dar au în derulare proiecte din anii anteriori 
 
Categoria candidaților care nu au obținut finanțare în anul 2017 pentru candidaturile depuse, dar  
care au proiecte care în derulare a oferit următoarele răspunsuri (173 de persoane): 
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Cei mai mulți sunt cei care au candidat sau au proiecte aprobate la Mobilități – Educație școlară 
(36.99%) și cei de la Parteneriate strategice (același domeniu) – 24.86%. 10 persoane nu au 
participat la redactarea formularului de candidatură în anul 2017.  

 

 
 
 
Aprecierea colaborării cu personalul Agenţiei Naționale care a asigurat informare şi consultanţă 
pentru depunerea candidaturii în anul 2017 
 

Se poate remarca faptul că cele mai apreciate caracteristici sunt, în opinia participanților la 
anchetă, amabilitatea (121 de persoane) și deschiderea (118 persoane), dar răspunsurile sunt 
relativ echilibrat distribuite între cele 5 categorii. 11 respondenți consideră că serviciile 
personalului  AN au fost foarte slabe, iar 45 consideră că serviciile au fost ”nici bune, nici slabe”.  

Cei 173 de respondenți s-au distribuit astfel: 
 
 

Mobilitate -Domeniul Educatie scolara

Mobilitate -Domeniul VET

Mobilitate -Domeniul Tineret

Parteneriat strategic- Domeniul Educatie…

Parteneriat strategic- Domeniul Educatia…

Dialog structurat-Actiunea cheie 3

0.00% 5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%

Distribuție respondenți care nu au primit aprobare 
pentru candidaturile din 2017, dar au în derulare 

proiecte din anii anteriori 

Variante de răspuns Răspunsuri 

Mobilitate -Domeniul Educatie scolara 36.99% 64 

Mobilitate -Domeniul Educatie universitara 2.89% 5 

Mobilitate -Domeniul VET 16.76% 29 

Mobilitate -Domeniul Educatia adultilor 5.20% 9 

Mobilitate -Domeniul Tineret 11.56% 20 

Parteneriat strategic- Domeniul Educatie scolara 24.86% 43 

Parteneriat strategic- Domeniul Educatie universitara 2.31% 4 

Parteneriat strategic- Domeniul VET 6.94% 12 

Parteneriat strategic- Domeniul Educatia adultilor 4.05% 7 

Parteneriat strategic- Domeniul Tineret 5.20% 9 

Dialog structurat-Actiunea cheie 3 0.58% 1 

Nu stiu, nu am participat la redactarea formularului de candidatura 5.78% 10 
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Aspecte urmărite  foarte bună bună 
nici bună, 
nici slabă foarte slabă 

nu pot aprecia/nu 
se aplică 

Deschidere 68.21% 118 18.50% 32 4.62% 8 1.16% 2 7.51% 13 

Amabilitate 69.94% 121 16.18% 28 5.78% 10 0.58% 1 7.51% 13 

Explicatii clare 61.27% 106 20.81% 36 7.51% 13 1.73% 3 8.67% 15 

Explicatii corecte 67.05% 116 17.34% 30 5.20% 9 1.16% 2 9.25% 16 

Promptitudine 66.47% 115 20.23% 35 2.89% 5 1.73% 3 8.67% 15 

 

 

Respondenții care au primit consultanță pentru depunerea candidaturii au făcut următoarele 
comentarii care conțin, și de această dată aprecieri, dar și aspecte care trebuie îmbunătățite:  

• Excelenta colaborare. Felicitari!!!                                                            

• Nu am apelat la personalul Agentiei pentru consultanta in elaborarea proiectului. Am apelat doar 
la inspectorul judetean care se ocupa de proiecte europene.  

• Am tinut legatura la Agentia Nationala pe perioada de implementare a proiectului cu doamnna 
Andreea Samoila, din partea careia am primit intotdeauna tot sprijinul de care am avut nevoie, 
profesionist si prompt, cu deschidere si amabilitate. Avem experienta si cu alte agentii in domeniul 
finantarii de proiecte, iar acest proiect a fost o surpriza pozitiva comparativ cu modul in care am 
fost abordati ca beneficiari in celelate situatii.                  

• Am aplicat doar, fara sa am vreo comunicare cu personalul AN.                                                      

• Felicitări!                                                              

• Colaborarea a fost si este una excelenta, pornind de la proiectele LdV si pana la cele in derulare                                                   

• Uneori nu primim un  raspuns concret la intrebarile noastre.                                                       
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Aprecierea colaborării  cu rețeaua de formatori a Agenţiei Naționale care a asigurat informarea, 
formarea şi consultanţa pentru depunerea candidaturii în anul 2017 
 
Cei 173 de respondenți au oferit scoruri mai scăzute colaborării cu rețeaua de formatori, 
comparativ cu colaborarea cu personalul AN. Ponderea celor care nu pot aprecia este mare – de 
20.81% și a celor care nu au, de fapt o opinie, este în medie de aproximativ 7%. Este apreciată 
amabilitatea (în primul rând), fiind urmată de deschidere. Aproximativ 70% dintre respondenți 
apreciază ca foarte bună și bună consultanța și serviciile oferite de agenție.  O pondere mare o 
dețin cei care nu pot aprecia (peste 21%), 7 respondenți considerând prestația AN ca fiind foarte 
slabă și 62 o ocnsideră nici bună, nici slabă. Peste 21% dintre respondenți nu pot aprecia 
colaborarea cu rețeaua de formatori. 

 

Aspecte 
urmărite  foarte bună bună 

nici bună, 
nici slabă foarte slabă 

nu pot 
aprecia/nu se 
aplică 

Deschidere 52.60% 91 19.08% 33 6.94% 12 0.58% 1 20.81% 36 

Amabilitate 54.91% 95 17.92% 31 5.78% 10 0.58% 1 20.81% 36 

Explicatii clare 47.40% 82 21.39% 37 9.25% 16 0.58% 1 21.39% 37 

Explicatii corecte 50.29% 87 19.65% 34 8.09% 14 0.58% 1 21.39% 37 

Promptitudine 51.45% 89 17.34% 30 6.94% 12 1.73% 3 22.54% 39 

 
 

 
 
Comentariile au mai adăugat: 

• Excelenta colaborare.       

• Nu am fost in contact cu reteaua de formatori.   

• Explicatii incorecte, dar foarte rar     

• Nu am cerut informare, formare si nici consultanta pentru depunerea candidaturii, nici nu am stiut ca in 
Romania poti cere consultanta pentru depunderea unei candidaturi. 

• Am aplicat doar, fara sa am vreo comunicare cu personalul AN.  
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3.7. Cauzele respingerii candidaturilor în opinia respondenților  
 

Comentariile respondenților reiau, în cea mai mare măsură, opiniile sau comentariile evaluatorilor 
candidaturilor response sau exprimă păreri proprii pornind de la acestea.  Multe dintre acestea par 
a fi asumate de către cei cărora li s-a respins candidatura în anul 2017, fiind practic copiate opiniile 
evaluatorilor externi. Alte comentarii sunt mai ample, respondenții încercând să explice și să își 
explice lor înșiși motivele pentru care nu au obținut finanțare.  

Dintre motivele care par a fi asumate de candidați pot fi amintite, ca exemple, explicațiile 
insuficient de clare datorate lipsei de timp sau cooperării insuficiente cu partenerii în elaborarea 
candidaturii, lipsa informațiilor legate de redactarea unui buget sau redactarea prea succintă, 
lacunară a unor secțiuni din formular, insuficiența fondurilor la acțiunea la care au candidat, 
lipsa unei consultanțe prealabile pentru redactarea candidaturii, insuficienta cunoaștere a 
ghidului programului sau a unor informații prezentate pe site.  

O altă parte a respondenților reia de asemenea comentariul primit ca răspuns de la Agenție, dar 
critică acest comentariu, aducând argumente care contrazic opiniile evalutorilor sau explicând că 
au urmat aceste opinii și au obținut totuși un punctaj mai mic ca în anii anteriori. Lipsa grilei pe 
care o utilizează Agenția este un element de asemenea criticat, făcându-se comparații cu alte 
țări care nu folosesc alte instrumente în plus față de cele ale Comisiei Europene pe care le 
publică, de altfel, pe site, venind astfel în sprijinul candidaților.  Necunoașterea grilei pe baza 
căreia se acordă punctajele de către evaluator face greu de contestat un rezultat sau anumite 
comentarii punctuale.  

Comentariile respondenților au fost următoarele:  

• Am inceput lucrul foarte tarziu si nu am reusit sa verificam foarte bine, astfel am facut greseli (am 
ales formularul de candidatura gresit).                                                  

• Insuficienta claritate in scrierea proiectului                                                            

• Ar fi fost necesara o descriere mai amanuntita a activitatilor, pentru a demonstra ca sunt necesare 
si eficiente pentru atingerea obiectivelor.                                                  

• Proiectul este eligibil, dar nu am atins punctajul minim. Experiența scurtă și-a spus cuvântul, cauzele 
sunt personale.                                                    

• Alegerea unui partener intern, nerelevant pentru proiect, in cazul proiectului de mobilitate VET. 
Alegerea domeniului, mai putin fericita, pentru proiectul strategic depus la Tineret. Tematica era 
potrivita pentru un proiect strategic VET, dar am pierdut termenul din primavara, deoarece nu ne-a 
iesit la timp Certificatul de atestare fiscala si am incercat adaptarea tematicii pentru Tineret. 
Intentia a schiopatat si am picat.                      

• Necesitatea de a participa la cursurile de formare                                                           

• Am si primit feed-back-ul de la Agentie si, uitandu-ma acum pe candidatura, mi-am dat seama ca 
sunt pasaje destul de vagi care trebuie detaliate.                                                  

• Cerintele de pe site-ul agentiei privind diferitele campuri de completat nu sunt, probabil, 
intotdeauna destul de clare, astfel ca apar discrepante intre informatia oferita de candidati si 
asteptarile evaluatorilor. 

• Nu exista persoane bine pregatite sa ofere sprijin in elaborarea proiectelor pe plan local, care sa 
identifice punctele slabe ale proiectului.                             

• Alte proiecte mai convingatoare.                                                             

• Italia era tara coordonatoare si nu s-a intrunit punctajul necesar.                                                          

• Buget insuficient. Lipsa de persuasiune a ideilor din proiect.                                                          

• Lipsa fondurilor. 
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• Nu au fost precizate clar rezultatele învățării; nu au fost menționate instrumentele de monitorizare, 
cui se raportează concluziile monitorizării și cine ia decizii de îmbunătățire, dacă ar fi necesar; nu a 
fost detaliat pentru fiecare zi conținutul activităților de formare dedicate elevilor; nu am prezentat 
etapele parcurse în vederea completării și acordării Europass Mobility 

• lipsa reperelor exacte in programul de management                                                           

• Nu am acumulat suficiente puncte.                                                             

• Nu a existat suficienta colaborare in scrierea aplicatiei, intre scolile partenere                                                        

• Proiectul nu a fost suficient de atragator                                                            

• Nu l-am intocmit suficient de complet și concret                                                           

• Proiectul a fost respins din cauza fondurilor insuficiente dar calitativ a fost bun.                                                        

• Punctaj insuficient                                                              

• lipsa de experienta in a lucra pe astfel de aplicatii. a fost pentru prima data cand am aplicat. 

• Motive obiective, argumentate de catre evaluatori.                                                           

• Unele idei nu au fost explicate in deajuns astfel incat evaluatorii sa inteleaga in totalitate proiectul.                                                      

• sume insuficiente                                                               

• Probabil conteaza si starea evaluatorului.                                                            

• Fonduri insuficiente, primii pe lista respinșilor. :(                                                           

• Evaluarea proiectului a subliniat aceste aspecte: propunerea unui numar mare de participanti, 
profilul participantilor  descris succint...                                                   

• 1.Proiectul nu a fost suficient de bun pentru a intra printre cele aprobate; 2.Suma de care dispune 
Agentia Nationala e mica raportat la numarul de candidati si calitatea proiectelor depuse; Suma 
mare alocata proiectelor aprobate face ca numarul de proiecte ce primesc finantare sa fie mic, desi 
proiectele trimise sunt bune 

• Proiectul a fost insuficient dezvoltat.                                                            

• Mereu va exista ceva de îmbunătățit!                                                            

• Am primit scrisoarea de respingere a proiectului și motivele au fost foarte clar explicate ne-am 
însuşit punctele slabe și vom participa și anul acesta!!!                                                 

• Argumentare insufiecienta                                                             

• Deoarece aveam deja un proiect in derulare si nu am explicat modalitatea de continuare a 
proiectului existent prin intermediul proiectului propus.                                                  

• lipsa experientei in scrierea uniu proiect european                                                           

• Am întârziat submiterea online a proiectului cu 3 minute peste termenul limită.                                                        

• insuficienta documentare din partea mea                                                            

• Slaba corelație între obiectivele proiectului și țintele strategice.                                                          

• Neperformanta aplicatia ( partea a doua a aplicatiei a fost lacunara)                                                         

• Nu stiu,  depun de 4-5 ani pe K1 si  sincer nu inteleg care este problema, poate este si de noroc. Am 
colege de la alte scoli, nu foarte documentate cu ce presupune programul Erasmus, imi solicita 
ajutorul frecvent, dar au obtinut si K1 si K2 au chiar si in paralel. Am ajuns la concluzia ca sunt 
ghinionista, acelasi lucru l-am patit si cu monitorul.                              

• Fonduri insuficiente pentru numarul de proiecte depuse                                                          

• Candidatura a fost respinsă deoarece prezentarea organizatiei este generala, obiectivele proiectului 
nu au fost clar  formulate.                                                   

• Prea multe proiecte depuse. Poate mai am de imbubatatit la proiectul meu.                                                        

• Concurenta mare, (alți) concurenți mai buni 

• Deficiente calitative legate de evaluare, diseminare, impact.                                                          

• Elaborarea continutului ptoiectului trebuia sa fie mult mai in ananunt. Lipsa timpului de lucru al 
echipei a dus la neaprobarea proiectului.                                                  

• proiectul a fost insuficient agumentat.                                                            

• Proiectul nu a fost suficient de bine redactat, au existat cateva scapari                                                          

• Nu s-a tinut cont de obiectivele Erasmus+ in domeniu tineret                                                          
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• Din punctul meu de vedere si din experienta anterioara proiectul nostru nu a fost evaluat corect,cred 
ca evaluatorii nu aveau cunostinte despre continuturile din proiect si nici despre domeniul 
profesional corespunzator specializarilor din scoala noastra                                       

• Unele omisiuni si neclaritati in exprimare la unele puncte ale formularului de candidatura.                                                       

• aprofundare a lecturii apelului.                                                             

• Punctajul obtinut a fost suficient pentru a fi aprobat dar fondurile s-au dovedit insuficiente, alte 
proiecte au avut punctaj mai mare. Anumite aspecte necesita imbunatatire.                                               

• am depasit timpul de submitere a proiectului cu 1 minut                                                          

• Lipsa colaborării intre scolile partenere aplicante                                                           

• Punctaj insuficient                                                              

• obiective conturate imprecis                                                             

• imi  este foarte greu sa apreciez motivul . Am participat inclusiv la sesiune de informare realizata de 
Agentie in vederea clarificarii eventualelor nelamuriri. La ultima runda am respectat toate indicatiile 
furnizate si totusi, doua aplicatii au obtinut scoraj mai mic decat cel anterior.......                                    

• Timpul nu a fost suficient pentru o mai buna documentare si redactare a formularului.                                                       

• Institutia nu a fost eligibila :(                                                             

• am citit raportul (feedback-ul) Agentiei dar, unele dintre sugestii/puncte care necesita 
imbunatatiri/puncte slabe nu sunt concludente, de ex: se sugereaza a preciza, scoala deruleaza un 
alt proiect pe teme de antreprenoriat - firme de exercitiu, masura in care ghidul de studii de caz 
(rezultat al proiectului depus spre aprobare 2017) nu se suprapune cu ghidul proiectului aflat in 
derulare; ex: unul dintre obiectivele propuse era un obiectiv psihologic iar Agentia, prin evaluatorul 
proiectului atrage atentia ca acel obiectiv nu este masurabil. Intradevar gradul de satisfactie este 
greu masurabil dar uitam partea psihologica raportandu-ne numai la obiective SMART (economice); 
ex: evaluatorul sugereaza ca diagrama GANNT este f bine realizata dar, activitatile de management 
nu sunt detaliate suficient; ex: evaluatorul sugereaza ca nu s-a pornit de la analiza de nevoi a scolii, 
desi dezvoltarea competentelor antreprenoriale reprezinta o prioritate in toate 
programele/recomandarile/etc 

• Neintelegerea completa a cerintelor din ghid;  

• Diferente de intelegere in privinta unor aspecte precum: obiectivele proiectului, indicatorii etc.                                                   

• Obiective nesolide                                                              

• Lipsa de timp pentru elaborarea unei aplicatii coerente.                                                           

• Nu au fost suficiente fonduri, iar aplicatiile nu au avut cel mai inalt nivel calitativ.                                                        

• Argumentare insuficienta .                                                             

• Punctajul nu a fost suficient, datorita redactării superficiale la unele capitole ale proiectului depus.                                                      

• Candidatura a fost ineligibila, am transmis-o dupa 5 minute deoarece ni s-a blocat formularul.                                                       

• Finantare insuficienta, proiecte ce trebuie imbunatatite calitativ                                                          

• Insuficienta argumentare, obiective necorelate cu actiuni                                                          

• Cauze: Probleme legate de alegerea partenerilor.                                                           

• Probabil proiectul avea unele lacune sau activitatile nu au fost decrise suficient de clar.                                                        

• Claritatea obiectivelor!                                                              

• Greșeala echipei la selectarea corectă a tipului de proiect (formularului utilizat). Feed-back-ul primit 
pentru proiectul propus a fost unul ok.                                                  

• Proiectul nu a intrunit punctajul minim necesar pentru ca un proiect sa poata fi aprobat.                                                       

• Cauzele ne-au fost explicate in scrisoarea de raspuns. Candidatura a fost buna, insa nu suficient de 
buna cat sa fie printre primele proiecte aprobate si sa existe buget pentru finantare.                                              

• Evaluatorii. Motivez raspunsul : am depus in 2016 proiect de mobilitate scolara si am obtinut 67 
puncte. In 2017 am tinut cont de sugestiile evaluatorilor, am imbunatatit la toate sectiunile 
indicate si am obtinut 60 puncte. 
Dar, nu voi renunta                                       

• Candidatura nu a fost aprobata din cauza fondurilor insuficiente; calitatea; relevanța                                                         

• Nu a existat coerență și continuitate în activitățile propuse.                                                          

• Proiectul nu a fost conceput suficient de bine.                                                           
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• Concurenta mare                                                              

• Eroare in alegerea tipului de mobilitate                                                            

• Tind sa cred ca exista o problema de transparenta in ceea ce priveste metodologia de evaluare. Nu 
as dori sa subscriu premisei ca suntem in tara unde competenta si corectitudinea unui sistem de 
valori just nu exista si pun in seama carentelor individuale ale fiecarui evaluator.  

• Imposibilitatea de a contesta un rezultat in baza unui barem din partea evaluatorului este o hiba 
care ar trebui corectata pe viitor. Ghidul pe 2017 asemeni celui din 2018 prevede :”Candidaţii ale 
căror candidaturi sunt respinse în baza criteriilor de eligibilitate pot solicita o revizuire a deciziei în 
termen de maximum 5 zile lucrătoare de la anunţarea rezultatelor. 
Contestaţia nu se poate referi la aprecierile evaluatorilor şi nici la punctajul atribuit de aceştia. 
Procedura de tratare a contestaţiei NU implică o reevaluare calitativă a candidaturii, ci constă în 
verificarea regularităţii procesului de evaluare în sine şi a conformităţii acestuia cu regulile în 
vigoare.” Desi aparent procesul de selectie se supune regulamentului 1288/2013 din a 
Parlamentului European si Consiliului plus anexe (Manual agentii nationale/Ghid erasmus/ Ghid 
experti) practica procesului de evaluare in celelalte tari participante in program este ca odata cu 
rezultatul beneficiarul sa primeasca si grila de evaluare in acest fel avand posibilitatea de a 
contesta real si just fiecare criteriu. Consider ca transparenta este un element critic ce ar trebuit 
luat in calcul de institutia dvs pentru a oferi sanse egale tuturor participantilor si a incurja 
depunerea cererilor in Romania in defavoarea altor tari participante.  

• Continut slab și neconcordanță cu prioritățile anuale AN. 

• Metode de disemniare și evaluare a impactului slab descrise.                                                     

• Nu a fost suficient de documentata.                                                            

• Nu a fost formularul de aplicatie completat in mod corespunzator                                                          

• Proiectul nu a fost evaluat pentru ca am intarziat cateva minute peste termenul 
limita.                                                                             

• Evaluarea nu este consecventa, probabil sunt evaluatori diferiti, deoarece acelasi proiect a avut 
punctaj mai mare in 2016, iar ceea ce a fost bine atunci nu a mai fost bine in 2017. 
Poate si evaluatorii este necesar sa participe la formari, anterior perioadelor de evaluare, pentru 
uniformizarea informatiilor.                                 

• Probabil evaluatorii nu au fost din domeniul abordat de proiect si nu au inteles ce isi propune 
proiectul. Unele dintre comentariile pe care le-au facut s au dus la depunctarea aplicatiei erau 
absolut nejustificate. Voi redepune si voi incerca sa fiu mai clar in explicatii, desi limitarea la 
numarul de caractere nu da tot timpul posibilitatea unor explicatii suficiente pentru ca prezentarea 
sa fie clara pentru evaluatori.                       

• Punctaj insuficient pentru accesare fonduri                                                            

• Isuficientă detaliere a activităților.                                                             

• Insuficienta explicare a necesitatii finantarii, a impactului proiectului asupra grupului tinta si a 
comunitatii.Schema activitatilor insuficient de cursiva/realista.                                                 

• Fonduri insuficiente, calitatea candidaturii                                                            

• motivarea detaliata a necesitatii realizarii unui proiect                                                           

• Mi-au fost explicate foarte clar in scrisoarea primita ulterior: tema aleasa nu viza prioritatile din 
domeniul educatiei adultilor, nu suntem o scoala din mediul rural si nu suntem la primul proiect 
European.                                            

• Fonduri insuficiente, alte priorități 

• Lipsa fondurilor pentru prioritatile cheie importante pentru dezvoltarea unei societati bazate pe 
cunoastere, se incurajeaza mobilitatile tinerilor pentru a putea pleca mai usor dupa finalizarea 
studiilor si fara ca Romania sa beneficieze macar un an de pe urma angajarii lor si un minim din 
investitia in educatia lor. 

•  Competente slabe ale  evaluatorilor (poate si dezinteres pentru ca sunt prost platiti), acestia nu au 
nici o tangenta cu domeniul de referinta a proiectelor. 
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•  Lipsa de transparenta in evaluare, atat prin intarzierea predarii grilelor candidatilor la timp, cat si 
prin inserarea in apelul de proiecte ca nu se pot face contestatii decat pe punctaj, dar nici nu 
primesti grila ca sa poti contesta??? 

• Slaba implicare a partenerilor in scrierea proiectului, si asta s a vazut in formular. Descrierea 
scolilor, rolul si sarcinile nu au putut fi clar formulate, pentru ca partenerii nu se stiau bine si nu s-au 
implicat                        

• Aplicatiile nu au obtinut punctaj suficient pentru a fi finantate, asadar nu au fost elaborate 
indeajuns de bine. Probabil e nevoie sa ne imbunatatim competentele de scriere de proiecte, ca 
organizatie.                                             

• Poate ca agentia noastra este un pic mai riguroasa? Nu pot sa stiu.                                                       

• criterii de eligibilitate. candidatura nu a fost eligibila                                                           

• Nu îmi explic care sunt cauzele neaprobării.                                                             

• Fonduri insuficiente si aplicatii multe                                                            

• fonduri insuficiente, claritatea formularii                                                            

• Nu am fost suficient de bine informata in legatura cu completarea formularului                                                         

• Exista observatii pertinente facute de evaluator (i), dar si aspecte punctate negativ si care din 
punctul meu de vedere arata ca propunerea si expertiza consortiului nu a fost pe deplin inteleasa.                                             

• Justificarea incompleta a  modului cum am fi asigurat sustenabilitatea si diseminarea proiectului; 
fonduri insuficiente alocate si nr mare de proiecte depuse                                                

• Formularea imprecisa a raspunsurilor la unii itemi                                                           

• Evaluatorii nu au aceeasi unitate de masura. Un proiect mai slab a fost aprobat in 2016, iar unul 
mult mai bine scris a fost respins!                                                   

• Prea multi competitori                                                               

• competiție mare, nu am adresat foarte bine tot pachetul aplicației                                                          

• Discrepante intre continuturile campurilor completate. 
Obiectivitatea evaluarii.                                                        

• Ni s-a spus ca nu a fost suficient la aspectul calitativ                                                           

• concurența puternică, buget prea mic în raport cu umărul de proiecte și cu calitatea lor                                                       

• Lipsa de profesionalism a evaluatorilor și /sau agenda privată a acestora. 

• Am candidat cu succes in 2014, 2015 și 2016 cu proiecte depuse la alte agenții naționale și am 
probat faptul ca știu sa scriu un proiect Erasmus+. 

• Am primit feedbackul agentiei si stiu care au fost motivele. Desi punctajul a fost bun, 75 de puncte, 
nu au fost suficiente fonduri.                                                   

• Obiective numeroase.                                                              

• Lipsa coerentei si a rigurozitatii de continut a candidaturii.      

3.8. Opiniile participanților privind valoarea adăugată de proiectele europene finanțate prin 
programul Erasmus+  instituțiilor și beneficiarilor 

Valoarea europeană adăugată, ca valoare creată prin proiecte și care depășește ceea ce statele 
membre ar fi putut crea individual a provocat respondenții la un proces de reflecție consistent.  
Aceasta poate rezulta din acțiunea multor factori care intervin la nivel de cooperare europeană, 
dintr-o mai bună coordonare a unor procese sau acțiuni naționale care se pot armoniza, chiar dacă 
procesul nu este unul simplu. Parteneriatele și rețelele create între instituții prin intermediul 
proiectelor contribuie la o mai mare eficacitate și contribuie la realizarea unei complementarităţi 
mai bune între statele membre participante la programul Erasmus+.   

Majoritatea respondenţilor care au sau au avut proiecte Erasmus+ în implementare consideră că 
aceste proiecte aduc o valoarea considerabilă în dezvoltarea dimensiunii europene a instituţiilor 
beneficiare, fapt ce reiese clar din răspunsurile și comentariile oferite de cele 1464 persoane. 
Rezultatele proiectelor vor să demonstreze că se poate vorbi despre o mai mare relevanţă şi 
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semnificaţie europeană a proiectelor la nivel de instituții implicate, în primul rând, proiectele 
încercând să propună modele, mecanisme, bune practici care pot fi aplicate nu numai la nivel 
național sau regional, ci şi în întreaga Uniune Europeană.  

Răspunsurile pun în evidenţă faptul că beneficiarii de proiecte Erasmus+ văd în acest program un 
răspuns relevant la politicile europene în domeniul educaţiei, formării şi tineretului, răspunsurile 
oferite fiind numeroase și ample, chiar dacă unele nu se referă strict la valoarea adăugată, ci 
formulează, de fapt, tot ceea ce programul Erasmus+ a dus pozitiv și semnificativ educației, 
formării și tineretului din România, sau ceea ce un anumit proiect a însemnat pentru instituție sau 
pentru participanții la acesta.   

Sunt surprinse, prin urmare, beneficiile aduse competențelor beneficiarilor direcți, dar și cele ale 
instituțiilor, deschiderea față de noi metodologii și abordări, schimburile de bune practici și 
experiențe, avantajele aduse celor cu cerințe speciale de educație și formare, un cadru european 
pentru cooperare între cei implicați în proiecte – la nivel individual, dar mai ales instituțional, 
suportul important adus celor care învață o limbă străină și vor să afle mai multe despre cultura 
și civilizația unor țări sau despre ceea ce înseamnă dialogul intercultural. Apar repetat ca 
beneficii capitalizate sau cu potențial de capitalizare internaționalizarea, cooperarea și schimbul 
de practici repetabile și care pot conduce la schimbări la nivel de sistem de educație și formare în 
toate domeniile programului Erasmus+.  

Calitatea și internaționalizarea instituțiilor de educație și formare din România au de câștigat, de 
asemenea, în opinia respondenților, participanții români fiind confruntați cu provocările țărilor 
europene în prezent și având posibilitatea să compare principiile și valorile actuale și cele pe 
termen lung ale României cu cele ale Uniunii Europene și ale țărilor membre, proces care ar putea 
facilita elaborarea unor politici specifice, armonizate cu cele europene: 

• Consolidarea dimensiunii internationale a activitatilor desfasurate.                                                         

• Îmbunătățirea relației profesor elev                                                             

• Schimbul de bune practici la nivel European                                                            

• Participarea  unor cadre didactice la cursuri sustinute de  organizatii europene de renume a oferit acestora sansa sa 
invete alaturi de colegi din Europa metode si tehnici de predare care au generat rezultate școlare imbunatatite ale 
elevilor, dar si sa realizeze schimburi de bune practici.                                   

• Experiente educationale noi si surse de inspiratie pt dezvoltare personala si 
profesionala.                                                       

• Deschidere spre valorile democratice europene                                                            

• Schimb de experiente                                                              

• imbunatatirea procesului de formare profesională a participantilor, creare unei forte de muncă  bine calificata, 
competenta şi productiva                                                  

• dezvoltare profesionala prin diseminarea si implementarea cunostintelor si abilitatilor dobandite, in acord cu nevoile 
reale ale mediului in care profesezi                                                 

• Proiectul Erasmus + "United through cultural and natural diversity - learning through research" a dezvoltat si 
imbunatatit nu doar competente de limba, de comunicare, sociale, digitale si culturale dar, in acelasi timp, a reusit sa 
trezeasca interesul pentru propria istorie si mostenire culturala prin utilizarea metodelor de cercetare insusite in cadrul 
proiectului.                             

• Calitatea formării profesionale a elevilor; 
Creșterea încrederii în sine a elevilor; 
Sentimentul apartenenței la  marea familie europeană.                                                   

• Din toate proiectele finalizate in scoala am pastrat legatura cu cei mai multi parteneri, colaboram in continuare si la 
alte proiecte Erasmus+ si nu numai.                                                  

• Aceste proiecte crează căi de comunicare cu parteneri europeni. Ele ne  permit să ne spunem părerea în momentul 
luării unor decizii.Aceste proiecte înlesnesc întâlnirile tinerilor români cu tineri din tări europene, ei își pot face 
cunoscute preocupările și aptitudinile și astfel pot contribui la cunoașterea și recunoașterea României la nivel european.                             

• O mai buna înțelegere a civilizației si culturii europene                                                           
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• Din punctul de vedere al școlii noastre, participarea la proiect a oferit beneficiarilor posibilitatea de a interacționa, 
învăța și participa activ alături de partenerii noștri la activități în cadrul european oferit de proiect. Aceasta este o noua 
perspectivă pe care o oferim elevilor noștri, precum și cadrelor didactice participante.                                

• Valoarea adusa catre institutia participanta cred ca se observa atat pe plan aministrativ, cat si pe plan operational. 
Studentii beneficiaza de aceasta expunere interculturala care ii ajuta atat personal, cat mai ales academic. Se spune 
ca educatia din Romania are multe lacune, care se pot "acoperi" cu o experienta a unui proiect Erasmus+.                              

• In sistemul de invatamant din Spania, procesul instructiv-educativ este centrat pe elev. Astfel, elevii nostri au avut 
ocazia de a realiza stagiul de practica intr-o instituție in care se utilizau metode active de predare, corelate cu 
instrumente moderne TIC (tableta, tabla interactiva, manual digital). Mai mult, beneficiarii stagiului au fost implicati in 
activitatile extrascolare din institutia gazda si au avut ocazia sa observe cum se realizeaza invatarea prin proiecte, 
ceea ce in invatamantul romanesc este in faza incipenta si se intampla sporadic. In activitatile din al doilea an de 
proiect, elevii au ocazia sa preia in propria activitate exemplele de buna practica, prin sustinerea unor activitati 
integrate, la practica pedagogica de predare. 
Nu in ultimul rand, in Spania se dezvolta un program de educatie bilingva, ceea ce a facilitat dezvoltarea competentelor 
lingvistice (de limba engleza) ale acestora.  

• Instituția capătă renume la nivel European, datorită parteneriatelor cu alte instituții universitare din străinătate, 
contribuie la internaționalizarea învățământului superior prin faptul că oferă cursuri în limba engleză și găzduiește 
studenți din diferite culturi.                                       

• Competente largite in limbi de circulatie, competente TIC, posibilitatea de a demara alte parteneriate 
europene                                                     

• In Spania demersul didactic este centrat pe elev, invatarea fiind diferentiata. Mai mult, elevii nostri au avut posibilitatea 
de a observa metode de invatare activa si modalitati de utilizare eficienta la clasa a unor instrumente moderne.  
In acelasi timp, fiind implicati si in activitatile extrascolare ale institutiei de primire, elevii beneficiari au avut 
posibilitatea de a observa impactul invatarii prin proiecte asupra rezultatelor scolare si a devoltarii competentelor cheie 
ale elevilor din Spania. Corelatia notiunilor teoretice cu exemplele de buna practica din Spania a avut un impa t 
pozitiv asupra practicii de predare din al doilea an de proiect. 
Un alt aspect ce a adus plus valoare il constituie faptul ca, in institutia de primire, se dezvolta un program de educatie 
bilingva,(spaniola-engleza), ceea ce a facilitat dezvoltarea competentelor de comunicare in limba engleza la elevii 
beneficiari. Experiență profesională, cunoaștere și relaționare   

• Dezvoltarea competentelor profesionale si de comunicare ale elevilor 
Deschidere spre celelalte tipuri de proiecte ale programului Erasmus+(voluntariat) 
Dorinta de formare in context european a unui numar insemnat de elevi si cadre didactice                                       

• Interculturalitate                                                              

• O deschidere Europeana adusa scolii, cunoasterea altor sisteme de educatie,dezvoltare 
culturala.                                                      

• Prin toate proiectele dezvoltate implicam tineri cu oportunitati reduse care nu ar avea cum sa ia contact cu teme de 
interes european in alte contexte. 
Noi ca organizatie ne dezvoltam abilitati de gestionare a proiectelor, de lucru in echipa.                                        

• O educatie de calitate la standarde europene, participanti cu sanse crescute de integrare pe piata europeana a muncii si 
o imagine vizibil imbunatatita a scolii in comunitate                                               

• Îmbunătățirea calității procesului de predare                                                            

• Interacţiune interculturală şi cooperare intre specialisti. 
Dezvoltarea colaborării între furnizorii de educaţie sau factorii implicaţi în educaţie şi formare.  
Impartasirea viziunilor educaţionale la nivel european.                                            

• Internationalizarea institutiei, imbunatatirea imaginii scolii in comunitate, schimb eficient de practici de 
predare/invatare/evaluare, dezvoltarea de noi competente pentru toti beneficiarii, imbunatatirea procesului educativ 
in institutie.                                         

• Expertiza externa si schimbul de bune practici conduc la atingerea unor tinte strategice din PDI, prin dezvoltarea 
resursei umane si implicarea elevilor in astfel de proiecte.                                               

• Dezvoltarea competentelor de comunicare a elevilor, vizibilitatea scolii noastre pe plan european,imbunatatirea 
tehnicilor de predare                                                   

• Consider că valoarea adaugată  a acestui/acestor proiecte este și unificarea mai multor sisteme de învatamant în unul 
singur. Acest lucru ajută la corectarea modului individual de a studia și ulterior ajută la implementarea de noi metode 
de studiu  în unitatile de învățămant de unde vine fiecare student.                                   

• O perespectiva diferită a sistemului educational prin intermediul căreia pot fii făcute schimbări in sistemul 
românesc.                                                    

• Dezvoltarea personala si profesionala a cadrelor didactice care duce la cresterea prestigiului scolii si atragerea de elevi 
cu performante deosebite la liceul nostru 
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Dezvoltarea de noi practici inovatoare privind metodologiile de predare-invatare-evaluare 
Obtinerea titlului de Scoala Europeana de 5 ori consecutiv                                

• dezvoltarea de competente,imbunatatirea calitatii serviciilor de 
educatie                                                         

• descoperirea unor parteneri seriosi si capabili deschisi pentru colaborare pe termen 
lung                                                       

• Cooperarea directă a elevilor, părinţilor şi a profesorilor cu reţele şcolare naţionale şi 
internaţionale.                                                      

• Calitatea formarii profesionale                                                             

• O scoala europeana cu elevi si profesori care utilizeaza metode moderne   

• Școala europeană, toleranta, interculturalitate                                                           

• Personal si elevi cu alt nivel de deschidere si informatie, relatii cu parteneri din 
Europa                                                       

• Perfectionare a cadrelor didactice vizand implementarea si utilizarea metodelor didactice 
moderne                                                      

• Dezvaltarea personala si a relatiilor de cooperare cu universitatea 
gazda                                                         

• Cooperarea tinerilor din tari diferite la realizarea de produse culturale (filme, momente de teatrul oprimatilor) pe 
teme precum antreprenoriatul, includerea sociala, drepturile omului. Schimbul de idei si experiente pe temele 
abordate, a tinerilor din diferitele tari participante in proiectele derulate. Schimbul intercultural. Dezvoltarea 
organizatiilor partenere prin schimbul de experienta la nivel european. Constientizarea tinerilor si a grupurilor tinta a 
cetateniei europene si a cetateniei active.               

• Inovatia adusa de partenerii din celalalte tari si schimbul de expertiza si experienta care a dus la dezvoltarea capacitatii 
institutiei beneficiare.                                                  

• Dezvoltarea de competente si abilitati ale elevilor, cunoasterea invatamantului din alte tari comparativ cu 
Romania.                                                     

• O valoare extrem de importanta pentru dezvoltarea dimensiunii europene a institutiei 
beneficiare.                                                      

• experinta in domeniu,calitatea formarii profesionale                                                           

• Proiectul a contribuit la dezvoltarea strategiei internationale a Asociatiei  la cresterea capacitatii de a opera, la nivel 
European si la stabilirea de parteneriate cu unitati sanitare din Europa in realizarea de noi strategii practice europene, 
care vor contribui la cresterea calitatii educatiei si formarii furnizate de Scoala , la diversificarea si atractivitatea ofertei 
educationale a scolii, la adaptarea formarii la specificul pietei europene a muncii si chiar la facilitarea angajarii 
absolventilor la unitatile sanitare partenere.             

• Gradinita noastra a reusit sa creeze un mediu educational eficace care sa formeze viitori cetateni europeni responsabili 
pentru respectarea diversitatii, preocupati de evoluţia permanenta a lumii, pentru a face fata noilor provocări. 
Prin implicarea copiilor, parintilor si membrilor comunitatii in diferite proiecte am reusit sa schimbam mentalitati, sa 
avem un orizont larg de cunoastere, sa creem punti de legatura cu partenerii din alte state europene.  
Participarea la acest proiect a pus in valoare pluralitatea punctelor de vedere ale diferitelor culturi , a prilejuit forme 
de mediere culturala si a oferit o multitudine de ocazii si de initiative pentru a construi dialogul si sensul 
apartenentei la o comunitate.  
Acest proiect a generat si alimentat sentimente, a cultivat solidaritatea, responsabilitatea si integrarea.  

• Invatamant de calitate european                                                             

• internaționalizare, perfecționare și promovarea limbilor 
străine                                                          

• Schimbul de metode de predare, folosirea metodelor moderne, implementarea , fortificarea unui stil de viata sanatos la 
prescolari, informatii utile parintilor privind un stil de viatata sanatos. Ajuta la incluziune a copiilor cu nevoi speciale.                                         

• Vizibilitatea gradinitei in comunitatea scolara internationala                                                          

• Promovarea dialogului intercultural 
Imbunatatirea predarii si invatarii limbilor straine                                                       

• Cooperarea intre institutii din tarile partenere                                                            

• Contact direct si nemijlocit, schimb de experienta si bune practici, colaborare si cooperare cu institutii din alte tari 
europene.                                                    

• Internationalizarea invatamantului.                                                             

• Elevii si profesorii au beneficiat de noi experiente atat pe planul disciplinelor cat si din punct de vedere 
cultural                                                     
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• Proiectul a adus beneficii larging orizontul cunoasterii europene a elevilor si profesorilor. Profesorilor implicati le-a dat 
sansa sa-si imbunatateasca metode si tehnici noi de predare, sa comunice cu cadre didactice din comunitatea 
europeana. Atat elevii cat si profesorii au depasit bariere culturale, etnice creand in aceeasi masura legaturi europene.                             

• Recunoasterea calitatii implementarii acestor proiecte a determinat o imagine pozitiva, crescand oportunitatile de 
extindere a parteneriatelor si activitatilor                                                 

• Valoarea adaugata adusa de proiectele Erasmus+ in dezvoltarea dimensiunii europene a institutiei beneficiare este 
colaborarea internationala in cadrul unui domeniu creativ, folosirea creatiei artistice ca limbaj universal pentru 
coeziunea cetateniei europene.                                      

• Cadrele didactice vor fi mai mai motivate și mai implicate în viața școlii; 
Dobândesc și aplică cunoștințe, metode și tehnici de integrare a Instrumentelor și resurselor TIC în activitățile de 
învățare; 
Activități mai atractive, moderne care stimulează creativitatea și gândirea preșcolarilor.                                    

• Copii mai motivați în implicarea în activitățile creative, de învățare prin joacă și descoperire folosind mijloacele 
digitale, cu achiziții mai bune, frecvența foarte bună și atitudine bună față de grădiniță și educația oferită                                           

• Instituția noastră va căpăta un prestigiu mai bun , orientat spre dimensiunea europeană a 
educației                                                      

• Dezvoltarea / imbunatatirea unor competente / abilitati pentru educatia 
universitara                                                        

• cresterea visibilitatii universitatii si a gradului de internationalizare prin implementarea proiectelor in parteneriate 
internationale                                                   

• Proiectul derulat de scoala noastra  a contribuit  la  îmbunătățirea calității și consolidarea dimensiunii europene în 
educație, la încurajarea învățării limbilor străine și a cooperării transnaționale între școli, promovarea conștiinței 
interculturale și a inovației în ceea ce privește metodele pedagogice și tehnicile informaționale.                                

• consolidarea cunostintelor  legate de disciplinele studiate la 
universitate                                                         

• Aceste proiecte au rolul de a apropia oamenii, de a-i face sa comunice cu europeni care au cu adevarat experienta in 
implementare proiecte eligibile, de a crea legaturi utile si a face cunoscute bunele practici si altor doritori.                                          

• Gradul ridicat de internaționalizare                                                             

• Imbunatatirea calitatii serviciilor de educatie si formare 
Imbunatatirea predarii si invatarii limbilor straine                                                      

• vizibilitate internationala, colaborare cu alte universitati din strainatate sub aspect didactic si de 
cercetare                                                      

• Acumularea si dezvoltarea competentelor profesionale.                                                          

• Colaborare inter-universitara                                                             

• Vizibilitatea gradinitei in comunitatea scolara internationala                                                          

• Creșterea prestigiului unitatii                                                             

• Asigurarea șanselor egale privind accesul la educația de calitate a tinerilor și cadrelor didactice din unitate prin  
mobilitate și cooperare europeană.                                                 

• Dezvoltarea de oportunitati de dezvoltare /implementare a educatiei la nivel 
european.                                                       

• Dezvoltarea spiritului comunitar și popularizarea tradițiilor 
naționale.                                                         

• Dezvoltarea insitutionala ,intrarea in retele europene de tineret ,competente nonformale pentru beneficiari cu 
dizabilitati                                                    

• Contacte noi cu profesori si studenti din spatiul european. Schimb de idei , metode  pe plan stiintific dar si 
cultural.                                                     

• vizibilitatea institutiei VET la nivel local, regional si 
national                                                          

• Se intinde pe mai multe directii, insa se concretizeaza cel mai bine prin influenta/impactul pozitiv asupra tinerilor 
beneficiari, asupra staff-ului, asupra comunitatii locale si asupra mentalitatii generale cu privire la temele abordate in 
proiect                                        

• Contribuie la imbunatatirea si modernizarea invatamantului romanesc, aliniindu-l la cel european.  

• Modelele de educatie din alte tari, exemplele de bune practici, cunostinte 
noi                                                        

• Aplicarea de metode didactice inovatoare la clasa                                                           

• Consolidarea relaţiilor internaţionale; 
Intensificarea reputaţiei internaţionale a facultăţii; 
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Imbunătăţirea competitivităţii facultăţii; 
Creşterea vizibilităţii cercetării ştiinţifice a facultăţii                                               

• Dezvoltarea competentelor profesionale, modalitati moderne de predare-invatare-evaluare, cooperare, colaborare     
internationala, imbunatatirea competentelor lingvistice                                               

• Proiectele depuse de noi doresc să contribuie la rezolvarea problemelor constatate de noi în comunitate. Astfel prin 
fiecare proiect aprobat, în care suntem coordonatori sau parteneri, facem un pas înainte în îndeplinirea scopului nostru. 
După mine, schimbarea în bine produsă în jurul tău este cea mai de preț valoare adăuate la care mă pot raporta.                             

• Posibilitatea de a interacționa, de a realiza schimburi reale de experiență, de a aduce plus valoare, în instituții și în mod 
personal.                                                   

• Multiculturalitate, experiente sociale deosebite si oportunitatea de a compara sistemele de 
invatamant                                                      

• Descoperirea diverselor sisteme de invatamant. Studiul avantajelor si dezavantajelor diferitelor organizari a sistemelor 
de invatamanat. 
Incurajarea mobilitatilor transnationale. 
Comunicarea participantilor de diferite nationalitati, varste, specializari, relgii sau culori.                                     

• Colaborare cu scoli europene, schimburi de idei, metode, tehnici de predare-invatare 
Dezvoltare personala si profesionala pentru cadre didactice, in context european                                               

• Sanse egale la educatie si formare profesionala                                                           

• Cel mai important este faptul ca aceste proiecte ajuta studentii, care participa la ele, sa isi imbunatateasca cunostintele 
de limbi straine                                                  

• Institutia se bucura de prestigiu, de credibilitate si de personal interesat de formare si 
dezvoltare                                                      

• Valoarea adăugată a acestor proiecte rezidă din faptul că aceaste mobilități înseamnă: 
Pentru elevi o experienţă care vizează excelența în educaţie, educația multiculturală, amplificarea tenacității, 
responsabilității și seriozității prin îndeplinirea sarcinilor de lucru, dezvoltarea capacității de anticipare față de cerinţe și 
aşteptări, amplificarea spiritului de lucru în echipă și sporirea abilităţilor lingvistice prin comunicarea într-o limbă 
străină. 
Pentru profesori:dezvoltarea calitativă a educaţiei de specialitate și modernizarea demersului instructiv-educativ printr-
o adaptare flexibilă la realitatea actuală a domeniului   

• dialog cultural internațional                                                             

• Dezvotarea gradului de comunicare intr-o limba straina si a utilizarii mjloacelor si aparaturilor moderne de comunicare; 
Cunoasterea sistemelor educationale din tarile partenere; 
Imbunatatirea activitatii profesionale in urma schimbului de experienta.                                       

• Esentiala valoare adaugata pentru: 
1. Cunostintele, abilitatile si competentele aduse in patrimoniul ideatic al organizatiei; 
2. Expertiza europeana in domeniul vizat - MEDIA - prelucrare computerizata pentru text/imagine; 
3. Internationalizarea activitatii organizatiei, prin participarea la realizarea de proiecte europene, in parteneriat; 
4. Cresterea capacitatii de gestionare a proiectelor europene, in special Erasmus+ mobilitate, in sprijinul VET. 
5. Extinderea ariei de interventie in educatie prin parteneriate europene in domeniul formare profesionala VET; 
6. Includerea organizatiei intr-o retea europeana de organizatii cu expertiza in domeniul formarii profesionale VET 
prin proiecte de mobilitate si, speram in viitor, si proiecte strategice VET.  

• S-a dezvoltat capacitatea de cooperare la nivel international                                                          

• Creste vizibilitatea europeana a institutiei. Certificatele Europass Mobility obtinute de participanti le asigura acestora o 
deschidere spre piata europeana a muncii.                                                

• informare si oportunitate catre o mai buna cunoastere a altor sisteme de invatamant 
europene                                                       

• Interacțiunea cadrelor didactice cu profesori din alte țări a adus un schimb de experiență util în activitățile 
viitoare                                                     

• schimbul de experienta,incurajarea tolerantei si a dialogului  
intercultural                                                         

• Imbunătățirea calității și consolidarea dimensiunii europene în educație, încurajarea învățării limbilor străine și a 
cooperării transnaționale între școli, promovarea conștiinței interculturale și a inovației în ceea ce privește metodele 
pedagogice și tehnicile informaționale. In acest proiect sunt implicati un număr mare de persoane: elevi, părinti, 
personal didactic, comunitatea locală.                          

• Cresterea prestigiului scolii prin accesarea de finantare pentru proiecte si  stabilirea de contacte cu alte scoli din alte 
tari.                                                    

• Dezvoltare institutionala; dezvoltarea profesională și posibilitatea de implementare la clasă a competențelor 
dobândite.                                                              
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• Cooperarea cu alte institutii de învățământ  si imbunatatirea calitatii 
învățământului.                                                        

• Experienta si date informative utile din alte comunitati 
europene.                                                          

• Mobilitatea la care am participat mi-a permis sa dezvolt colaborarea universitatii mele (ULBS) cu universitati din 
Germania                                                    

• Societatea actuală cunoaşte o schimbare rapidă, dinamică astfel incat trebuie să ne 
formăm elevii pentru o viitoare integrare pe piaţa muncii naţională şi internaţională.                                                

• promovarea unei imagini pozitive a elevilor si cadrelor didactice din institutia 
noastra                                                        

• Proiectele ERASMUS+, desfășurate în domeniul educației oferă beneficiarilor posibilitatea de a se dezvolta și de a intra 
în contact cu sisteme de învățământ din alte țări.                                               

• dezvoltarea competentelor intelectuale                                                            

• largirea viziunii privind valorile europene                                                            

• Cadre didactice mai bine formate si informate; elevi care au dobandit abilitati de comunicare intr-o limba de circulatie 
europeana; cooperare institutionala cu alte institutii din spatiul european; cresterea interesului pentru valorile europene 
in randul comunitatii locale; dezvoltarea abilitatilor de a face si implementa proiecte; o mai buna vizibilitate a instituiei 
in spatiul european prin diseminarea permanenta a rezultatelor cat si a sustenabilitatii proiectelor; o mai buna insusire 
a valorilor europene.        

• Dialog intercultural, dimensiune internationala a activitatilor de educatie si 
formare                                                        

• Dezvoltarea retelei de parteneri 
Cresterea numarului si calitatii procedurilor legate de mobilitatea internationala 
Dobandirea de bune practici  din spatiul european                                               

• In primul rand schimbul de tineri in sine, prin valorile interculturale venite odata cu participantii, valori care 
incurajeaza toleranta, intelegerea si non-discriminarea. Apoi proiectele s-au dovedit a avea rezultate excelente, atat in 
randul parcicipantilor, dar si in comunitatile lor prin propagarea informatiei de catre acestia.                                 

• Deschidere și oportunități pentru dezvoltare profesională și personală 
Imbunătățirea metodelor de lucru se reflectă în eficiența și eficacitatea activității la locul de muncă                                           

• În cadrul proiectului în desfășurare în școala noastră, am intrat în legătură și colaborăm cu elevi și profesori din Franța 
și Italia. Astfel, am avut ocazia să aflăm lucruri noi despre cele două orașe pe care le-am vizitat împreună cu elevii și 
despre cele două țări. În același timp, am făcut schimb de idei cu colegii și elevii din țările partenere și am avut ocazia să 
ne îmbunătățim cunoștințele de engleză, franceză și italiană.                        

• Imbunatatirea transparentei rezultatelor invatarii obtinute in contexte de invatare diferite  

• Beneficiarii directi, participanții la mobilitatile de formare vor înţelege rolul lor principal în iniţierea schimbării şi îşi vor 
da seama că, educaţia asupra adultilor-cadre didactice,  perfectionarea lor continua, imbunatatirea metodelor didactice 
este prioritară. Isi vor imbunatati nivelul de cunostinte legat de metodele privind metodele moderne de formare folosind 
noile tehnologii si platformele online, isi imbunatatesc competentele lingvistice, Vor cunoaste sisteme de educatie 
europeana, vor face schimb de bune practici cu cadre did. din scolile de succes din Europa. Astfel isi vor dezvolta 
sentimentul de cetatenie si identitate europeana.  
La nivel judetean, CCD vine cu propuneri şi măsuri pentru usurarea accesului la cursurile de formare, dinamizarea 
acestora si aducerea lor in prezent sau chiar in viitor, devenind astfel un factor de progres si inovatie in educatie. 
La nivel regional, national, international se creeaza o imagine pozitiva a institutiei prin promovarea proiectului pe site, 
facebook, EPALE.    

• Faciliteaza inserarea pe piata muncii a elevilor dupa terminarea studiilor, in cadrul activitatilor proiectelor acestia 
avand sansa de a dezvolta diferite competente profesionale, lingvistice si tehnice (ex. IT), dar si de a-si adapta oferta de 
servicii pentru diferitele piete europene in functie de preferintele clientilor corelate cu spatiul socio-cultural din care 
provin. 
Cadrele didactice pot descoperi noi strategii si mijloace didactice eficiente de transmitere a informatiei catre elev/ 
parinte, fapt care atrage dupa sine o imbunatatire considerabila a rezultatelor obtinute de elevi.       

• Interesul și motivarea profesorilor din școala noastră de a se implica în acest proiect datorită obiectivelor propuse și 
anume îmbunătățirea competențelor profesionale prin achiziționarea de metode de predare evaluare care să motiveze 
elevii să-și continue studiile                                      

• Mobilitatea confera mai multă calitate și un prestigiu mai mare Universității și profesorului. 
Experiența sporeste dimensiunea europeana si a internaționalizării, dinamica vietii universității și spiritul de echipa și va 
fi integrata ca parte a activității curente a profesorului și a functionarii normale a universității. 
Cea mai importantă valoare adăugată o reprezinta  îmbogățirea și învățarea la toate nivelurile (personal, profesional și 
cultural), crescând vizibilitatea instituției beneficiare și a gradului de sociabilitate al comunității sale universitare. De 
asemenea, permite schimbul de experiențe și bune practici, crearea de contacte pentru vizite reciproce, participarea la 
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conferințe, crearea rețelelor internaționale de cercetare durabile, implementarea unor noi metode de predare, precum 
seminarii, explorarea unor noi acorduri, ERASMUS sau altele. profesori etc.  

• O mai larga deschidere pe  piata muncii a participantilor.                                                          

• Dezvoltarea dimensiunii europene în domeniul universitar, prin dezvoltarea si implementarea de practici inovatoare, 
precum şi implementarea de iniţiative comune cu scopul promovării, cooperării, ȋnvăţării reciproce şi schimbului de 
experienţă la nivel european.                                      

• Deschidere spre valorile europene, conștientizarea importanței cunoașterii cel puțin a unei limbi străine, formarea 
deprinderilor de munca în echipă, etc.                                                 

• Imbunatatirea comunicarii in limba engleza, dezvoltarea competentelor IT, responsabilizarea elevilor si a cadrelor 
didactice, constientizarea valorii actiunilor si activitatilor personale.                                              

• Imbunatatirea calitatii actului didactic prin integrarea noilor tehnologii in procesul didactic, perfectionarea 
competentelor de comunicare in limbi straine si colaborarea in proiecte internationale.                                             

• Interesul crescut pentru invatarea limbilor moderne, pentru utilizarea TIC, diversificarea activitatilor derulate cu 
elevii.                                                    

• Este bine sa implementam proiecte Erasmus pentru imaginea liceului si pentru schimbul de experienta  intre elevii din 
diferite scoli din tarile europene                                                 

• Colaborarea cu alte universitati si firme.                                                            

• cunoasterea altor sisteme de invatamant; identificarea de exemple de buna practica in edcuatie; schimbul de opinii, 
idei, metodologii etc, cu colegii europeni; imbunatatirea predarii si invatarii limbilor straine; deschidere spre 
multiculturalism.                                        

• Dezvoltarea competentelor lingvistice< abilitati de socializare; cunoasterea altor culturi; familiarizarea cu alte sisteme 
de invatamant; popularizarea scolii noastre la nivel judetean                                            

• O mai largă deschidere spre inovația didactică, creșterea încrederii elevilor/cadrelor didactice în propria formare și 
dezvoltare personală și profesională, sporirea vizibilității școlii noastre în comunitatea locală.                                           

• Promovarea participarii la viata democratica si a cetateniei 
active                                                          

• 1. Facilitarea cooperarii cu institutii de acelasi profil din Europa in domeniul educatiei si cercetarii; 
2. O mai buna pregatire a studentilor si absolventilor in domeniul competentelor transversale - comunicarea in limbi 
straine, comunicarea interculturala;  
3. Prin stagiile de practica asigurate la companii si institutii din Europa - o mai buna pregatire a absolventilor pentru 
piata muncii; 
4. Dezvoltarea personala şi profesională a cadrelor didactice mobile si, prin aceasta, modernizarea serviciilor de 
educatie; 
5. Modernizarea serviciilor functionale ale universitatii prin perfectionarea personalului administrativ la universitatile 
partenere.  

• Dezvoltarea programelor de studii, crearea unor programe noi, dezvoltarea relatiei universitati-
firme.                                                      

• Schimbarea atitudinii față de elev și fata de actul educativ.                                                          

• Valoarea adaugata consta in imbunatatirea si modernizarea sistemelor de educatie si formare 

• Dimensiunea europeana a activitatilor, cunoasterea altor sisteme de educatie si a altor culturi, schimburi de experienta 
utile care pot genera schimbari pozitive in actul educativ dar si in viata de zi cu zi.                                                      

• Contactele cu alte cadre didactice din scoli din tara si din strainatate,  metodele educatiei 
nonformale                                                      

• Si elevii si profesorii au capatat viziuni mai largi, au devenit mai motivati si mai dornci de a se implica in proiecte 
europene. Scoala Gimnaziala Alexandru Stefulescu a obtinut al 3-lea titlu de Scoala Europeana.                                            

• Vizibilitate, adoptarea de metode noi, diverse de lucru, deschiderea catre piata muncii europeana, adaptarea ofertei 
proprii la valorile si cerintele europene                                                 

• constientizarea de catre elevi a drepturilor si responsabilitatilor ce le revin in calitate de cetateni 
europeni                                                      

• Acces mai mare la alte metode de predare prin consolidarea internationala a predarii, un util schimb de experienta in 
ceea ce priveste procesul didactic si de cercetare, formare profesionala                                             

• Proiectele Erasmus +contribuie la  îmbunătățirea calității și consolidarea dimensiunii europene în educație, încurajarea 
învățării limbilor străine de catre elevi si cadre didactice și a cooperării transnaționale între școli                                           

• promovarea, cooperarea, ȋnvăţarea reciprocă  şi schimbul de experienţă la nivel 
european.                                                       

• Creşterea calităţii actului educaţional prin reducerea abandonului scolar şi schimburile de experienţă cu ţările 
partenere.                                                    
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• Elevii si-au insusit cunostinte si deprinderi de specialitate si au efectuat practica in ateliere de reparatii moderne. Au 
constientizat ce inseamna a cunoaste o limba de circulatie europeana. Profesorii insotitori au cunoscut alt sistem de 
invatamant mai eficiente ca al nostru. Au reusit o mai buna colaborare cu elevii.                                 

• Implicarea activă a elevilor si părinților in educarea si formarea 
elevilor.                                                         

• Conceperea și implementarea unei strategii de formare și dezvoltare a dimensiunii internaționale pe termen lung. 
 Dezvoltarea competențelor staff-ului implicat în procesul instructiv-educativ ( competențe de predare, lingvistice, 
management).                                        

• Creșterea calității procesului instructiv-educativ, cadre motivate să planifice activități creative și care ies din rutina 
didactică, dornice să-și îmbunătățească abilitatea de comunicare într-o limbă străină. Stabilirea de contacte cu alte 
instituții de învățământ din Europa.                                      

• Imbunatatirea calitatii serviciilor de educatie si formare                                                           

• Posibilitatea oferita studentilor de a simti ce inseamna intr-adevar a fi un cetatean european, de a fi parte a unei familii 
mari !                                                    

• Dezvoltarea benefica a relatiei parinti-profesori-elevi 
Experienta acumulata in domeniul implementarii proiectelor Erasmus+                                                   

• dezvoltare personala in vederea cresterii performantei la nivelul institutiei din care facem parte, cresterea tolerantei, 
intelegerea altor sisteme de invatamant din Europa.                                               

• Interacțiunea cu profesori și elevi din alte țări din Europa a influențat mult modul profesorilor de a vedea predarea și 
educația, în general. În sistemul nostru de învățământ, destul de anacronic, centrat pe predare de inf. și teste, a fost 
introdusă o dimensiune formativă mai pronunțată, cel puțin în școala noastră. Referirile la identitatea europeană sunt 
mult mai frecvente. Experiența a fost extrem de folositoare.                        

• Valoare adaugata adusa universitatii: stabilirea de legaturi stiintifice cu alte universitati din Europa, schimburi de carte 
de specialitate, reviste stiintifice din domeniu, schimb de experienta privind metodele de predare-invatare in 
invatamantul superior.                                       

• Colaborarea cu specialiști în educație din alte tări, schimb de informații, bune practici, învățarea unor metode și tehnici 
noi de reducere a abandonului școlar și diminuare a absenteismului.                                             

• colaborarea cu specialisti din alte tari; 
schimb de informatii/bune practici; 
invatarea unor metode si tehnici noi pentru reducerea abandonului si reducerea absenteismului                                               

• Valoare importanta in ceea ce priveste deschiderea, colaborarea interuniversitara, imbunatattirea experientei 
profesionale.                                                    

• In primul rand acest proiect aduce incredere in propriile capacitati elevilor participanti si implicit mai multa incredere in 
unitatea scolara. Proiectele europene aduc un transfer de practici creative in context real.                                           

• Contactul cu alte școli și sisteme de învățământ din Europa este 
neprețuit.                                                         

• Schimbul  de experiență cu alte școli din Uniunea Europeană se regăsește:  
-în managementul școlii prin completarea și modernizarea bazei materiale,  
- în calitatea actului educativ prin metodele de predare-învățare moderne  
- în includerea în calendarul școlii a unor activități extrașcolare care să stimuleze în rândul elevilor motivația pentru 
cunoaștere                             

• Oportunitatea pentru elevi de a avea contact cu Europa, de a se dezvolta mai bine; imbunatatirea calitatii educatiei  
prin schimbul de bune practici; cresterea increderii comunitatii in institutia beneficiara.                                            

• Scoala mai deschisa colaborarii, profesori mai receptivi la nou, notorietate ridicata a scolii in 
comunitate                                                      

• O mai mare deschidere a elevilor si profesorilor implicati catre dialogul 
social.                                                        

• Aplicarea unor metodologii noi, diversificarea activitatilor, cooperare si schimb de bune practici cu organizatiile 
partenere, imbunatatirea abilitatilor lingvistice ale cadrelor idactice participante.                                              

• Deschiderea spre spațiul european 
Interacțiunea și schimbul de experiențe între școli                                                        

• deschiderea către noi culturi și diversitate din punct de vedere educațional și 
social                                                        

• Îmbunătățirea calității serviciilor educaționale prin formarea și dezvoltarea profesională a personalului didactic si 
inserția absolventilor                                                   

• Stabilirea unor legături cu instituții similare din UE in vederea continuării 
colaborării                                                        
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• Achizitiile elevilor in domeniile vizate de proiect (istoria si geografia tarilor participante); relatiile dintre profesorii 
participanti; popularizarea institutiei la nivel local.                                                

• experienta si viziune de viata pt cei implicati                                                            

• Promovează participarea tinerilor din zonele rurale si a tinerilor romi, sporește autonomia  și stima de sine a 
participanților, îmbunătățește perspectivele de carieră  și, de asemenea, imbunatateste cunoștințele despre valorile 
UE și proiectele  europene.                                       

• Experiențele de învățare ale profesorilor din instituția noastră confirme faptul că, alături de competențele vizibile și 
certificate corespunzător, mobilitățile europene de învățare generează și alte efecte, care se prezintă ca o valoare 
adăugată mai greu definibilă, dar foarte importantă. Astfel, principalelor schimbări care au fost preconizate inițial 
(îmbunătățiri ale nivelelor de competență profesională ale personalului, adaptarea lucidă a demersurilor individuale și 
instituționale la expectanțele naționale și europene din domeniul educației, ameliorarea mediului psiho-social din 
școală, optimizarea formării elevilor), li s-au adăugat pe durata implementării rezultate noi, nepreconizate anterior, 
dintre care unele vizibile, altele mai greu vizibile. 
Implementarea acestui proiect s-a constituit într-o serie de provocări care nu au făcut altceva decât să stimuleze 
dezvoltarea, prin multiplicarea agenților de acțiune predispuși la schimbare. Deschiderea manifestată în perioada de 
accesare a grantului european s-a potențat pe durata proiectului și a creat premise optimizate pentru intervențiile 
educaționale individuale și instituționale.  

• îmbunătățirea actului educațional în școlile speciale, servicii educaționale mai atractive pentru copiii cu 
CES                                                     

• I think that Erasmus+ programme is great for many things, but especially for creating more intelligent, open minded 
and tolerant youth. I have noticed big differences between people that have been on Erasmus+ and the ones that 
haven't.                                        

• Extinderea retelei profesionale la nivel european; 
- sincronizarea serviciilor oferite de institutia beneficiara cu cele ale institutiilor similare din Europa; 
- imbunatatirea/ intensificarea cooperarii cu institutia gazda/ alti parteneri europeni, care permite insusirea unor bune 
practici, modele si servicii de catre institutia beneficiara; 
- promovarea unei cetatenii europene active;                          

• networking                                                               

• Facilitarea și întărirea relațiilor internaționale dintre 
instituții.                                                          

• Exemple de bune practici de organizatiile partenere in domeniul cultural, educativ si 
sportiv                                                       

• Erasmus+ permite compararea sistemelor educationale europene (si nu numai) si poate genera - pe termen lung, si mai 
cu seama in legatura cu mobilitatea pentru predare - uniformizare a standardelor educationale minimale.                                         

• un sistem de invatamant centrat pe elev                                                            

• Proictele Erasmus + de mobilitate in educatia universitara contribuie la imbunatatirea procesului de predare-invatare-
cercetare si la crearea unei abordari unitare la nivel european a educatiei universitare.                                            

• Schimb de experienta si multa formare                                                            

• Valoarea adaugata in dezvoltarea dimensiunii europene a asociatiei noastre e data chiar de topicurile abordate de 
proiectele implementate: incluziunea sociala a persoanelor care apartin grupurilor dezavantajate.                                           

• Internationalizarea studiilor, deschidere, oportunitati pentru 
studenti.                                                         

• Deschiderea fata de noi perspective academice.                                                            

• Relationare, schimb de idei, schimb de experienta                                                           

• Valoarea adaugata adusa de proiectele Erasmus+ in dezvoltarea institutiei beneficiare consider ca se concentreaza pe 
incluziunea sociala, imbunatatirea relatiilor internationale dintre institutii si automat studenti.                                           

• Proiectul  BULLYING FREE MINS,  dezvolta cooperarea  dintre scolile/institutiile participante in proiect.;in acelasi 
timp,elevii scolii noastre constientizeaza fenomenul bullying invatand sa l gestioneze din postura de victima sau martor.                                         

• Consider că schimbul de experiență între personalul universităților din diferitele țări europene aduce valoare adăugată 
prin implementarea de noi metode cunoscute ca urmare a mobilității.                                             

• Mobilitatea de predare de care am beneficiat in 2017 in cadrul Universitatii Autonome din Lisabona contribuie la 
consolidarea parteneriatului strategic dintre universitatea din care fac parte (SNSPA) si universitatea gazda. 
Interactiunea cu membrii universitatii gazda a deschis portile unor colaborari in domeniul cercetarii academice.                                

• Implementarea proiectelor Erasmus+ conduce la ameliorarea procesului de comunicare interculturală și de acceptare 
a diversității culturale, la îmbunătățirea rezultatelor actului didactic prin intermediul schimburilor de bune practici și 
prin pregătirea cadrelor didactice în cadrul unor programe de formare internaționale. De asemenea, derularea 
programelor Erasmus+ contribuie la îmbunătățirea abilităților de comunicare în limba străină, cu efect direct asupra 
deschiderii instituției către alte colaborări, parteneriate și programe.           
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• În cadrul instituției noastre proiectele Erasmus+ asigură dezvoltarea cooperării inter-instituţionale, parteneriatele şi alte 
iniţiative transnaţionale.                                                  

• Contribuie la ridicarea standardelor insitutiei beneficiare la cele europene, cel putin in cazul  
Romaniei.                                                      

• cresterea gradului de informare si a apacitatii de implementare a cunostintelor 
asimilate                                                       

• îmbunătățirea imaginii școlii la nivel local, national și internațional 
îmbunătățirea competențelor lingvistice a cadrelor didactice                                                    

• Dezvoltarea unor noi competente,folosirea de noi metode in predare, folosirea tehnologiei moderne in predare ( elevii 
sunt mai motivati sa invete si inteleg mai usor unele notiuni)                                              

• O mai buna motivare si sustinere a personalului in diversificarea activitatilor si contactul cu parteneri straini, 
evidentierea unor probleme interne de comunicare si management care necesita solutionare.                                            

• Bursele primite prin programul de mobilitate pentru invatamant superior, studentii si cadrele didactice au sansa de e 
beneficia de pregatire intr-un mediu nou, in universitati europene , de unde invata noi tehnici de predare , cadrele 
didactice, iar studentii beneficiaza de contacul cu un mediu nou si interactioneaza cu un sistem de educatie diferit de cel 
romanesc. Per total, la intoarcerea in Romania, pot aborda programa din facultatile lor, la un alt nivel.                    

• Crearea unor contacte la nivelul organizatiilor neguvernamentale la nivel european, schimb de bune practici, crearea 
unor noi proiecte.                                                   

• Uriasa, fiind o componenta importanta a dimensiunii internationale a 
universitatii                                                        

• Proiectul vine în direcția de dezvoltare a școlii noastre care, anul trecut, a obținut titlul de Școală Europeană. Schimbul 
de experiență dintre țările participante duce atât la o îmbogățire a mijloacelor de predare, cât și la găsirea unor soluții 
eficiente de luptă împotriva bullyingului (tema proiectului). În același timp, motivează participanții să-și dezvolte 
abilitățile lingvistice, sociale, Tic, artistice. În plus, duce la conștientizarea diferențelor culturale existente între țările 
participante și elimină eventualele stereotipuri.             

• Cunostinte si experiente necesare in buna dezvoltare a procesului de invatamint.  

• cresterea atractivitatii unitatii scolare si imbunatatirea competentelor de integrare europeana a 
elevilor                                                      

• Imbunatatirea calitatii educatiei si formarii profesionale VET, inserare mai buna pe piata muncii, comunitate are tineri 
pregatiti la nivel european, forta de munca de calitate, servicii de calitate europeana prestate de beneficiarii la 
mobilitati.                                        

• Imbuatatirea substantiala a  activitatilor de formare profesionala la nivelul scolii prin preluarea exemplelor de buna 
practica din mobiltatile desfasurate cu cursanti VET.                                               

• Cooperarea intre institutii din tarile participante la programul Erasmus+; 
Imbunatatirea predarii si invatarii limbilor straine; 
Promovarea incluziunii sociale;                                                

• - adoptarea valorilor promovate de UE 
- identificarea unor exemple de buna practica ce ar putea fi preluate 
- consolidarea dimensiunii europene pe directia disciplinelor STEAM                                              

• vizibilitate europeana                                                              

• formarea de competențe de exprimare în lb. engleză și cele legate de inteligențele multiple și harta 
minții                                                      

• Initierea relatiilor unitatii cu alte institutii europene, largirea perspectivei de abordare a procesului educational in 
context european, dezvoltare rpofesionala continua a cadrelor didactice                                              

• inovații în ceea ce privește metodele pedagogice și tehnicile 
informaționale                                                         

• Pentru scoala noastra este primul proiect de acest tip si cel mai interesant mi s -a parut sa pot observa felul in care 
reactioneaza oamenii la aceeasi stimuli. Reactiile noastre au venit in urma propriei educatiei, dar si a influentei 
factorilor din mediul in care traiam ai ne-am format. Tocmai acese diferente culturale au suscitat interesul meu. Cred ca 
doar intelegand de unde vin reactiile oamenilor, putem sa ne percepem corect si sa ne inteegem ca popoare parte din 
aceeasi comunitate. E minunat ca o parte din elevii nostri, la randul lor, au contact direct cu aceste aspecte si ca ceilalti 
sunt beneficiari indirecti datorita felului frumos in care interactioneaza copiii intre ei.  

• experiențe multiculturale                                                             

• Învățarea efectivă a unor metode active de lucru la clasă cu elevii și aplicarea în practica curentă a celor studiate. 
Inserarea în cadrul instituției noastre a unei noi dimensiuni în ceea ce privește colaborarea cu elevii dar și cu colegii la 
orele de curs.                                       

• Schimbul de experienta dintre scolile participante duce la o imbunatatire a procesului instructiv educativ si la o mai 
buna orientare a elevilor pe piata muncii.                                                
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• -Prelucrarea unui material digital  performant în vederea predării disciplinelor din aria cirriculară matematică și științele 
naturii. 
-Viziune asupra sistemului educațional din alte țări europene(Spania, Islanda, Germania, Polonia și Ungaria) 
-Stimularea interesul elevilor și a cadrelor didactice în scopul participării la proiecte 
-Îmbogățirea calității învățământului, prin oferirea unei dimensiuni europene a școlii noastre în comunitate                      

• proiectele au contribuit la internationalizarea institutiei, la imbuntatirea calitatii predarii/invatarii, largirea viziunii 
cadrelor didactice asupra educatiei si formarii profesionale.                                               

• Foarte utila pentru dezvoltarea de colaborari cu parteneri din alte tari si pentru transferul de 
cunostinte                                                      

• Dobandirea/dezvoltarea de noi KSC în condiții de înaltă tehnologie care are ca rezultat optimizarea tranziției de la 
formarea inițială pe piața muncii.                                                 

• Îmbunătățirea competentelor digitale ale profesorilor                                                            

• Formarea profesorilor participanți la program în sensul dezvoltării unei viziuni europene/globale asupra educației 
elevilor în perioada 2020-2025 și modalități de satisfacere a necesităților educaționale europene a acestora.                                          

• deschiderea spre alte forme educationale, adoptarea şi dezvoltarea unor practici inovatoare prin activităţile de 
formare-predare-învăţare                                                  

• A facut scoala mai vizibila in comunitate, ceea ce a dus la inscrierea la inceputul anului scolar a 50 de noi elevi. A crescut 
competentele cheie vizate de proiect asupra tuturor participantilor. A atabilit contacte cu scoli europene,alaturi de care 
scoala noastra va colabora in viitoare proiecte.                                   

• obținerea unor noi competențe, dar și dezvoltarea personală, promovarea conceptelor de incluziune sociaă și cetățenie 
activă                                                   

• Experienta si competentele dobandite de catre cadrele didactice participante la proiectele Erasmus+ in 
implementare/finalizate au avut un impact important asupra dezvoltarii profesionale si personale a participantilor si, 
mai ales, asupra intregii institutii. Competentele dobandite au avut un impact deosebit asupra modernizarii si adecvarii 
demersului didactic, a metodelor si procedeelor de predare-invatare-evaluare la standardele educationale europene, 
sporind astfel, calitatea educatiei la nivel institutional si inter-institutional. S-au realizat parteneriate educationale si 
interdisciplinare in parteneriat cu tari europene, dezvoltand in continuare activitati transnationale.La nivel 
european, proiectele Erasmus+ au contribuit la promovarea unitatii noastre scolare, prin prezentarile Power Point, prin 
noile proiecte Erasmus+ aprobate si prin parteneriatele incheiate, prin vizibilitatea asigurata pe retelele sociale. Prin 
intermediul platformei e-Twinning, s-a mentinut comunicarea cu centrele de formare. S-a folosit frecvent website-ul e-
Twinning pentru a identifica parteneri nationali si europeni cu care sa dezvoltam proiecte la nivelul fiecarei discipline 
implicate, proiecte de parteneriat european si proiecte strategice in cadrul Programului Erasmus+.  

• Participarea cadrelor didactice la cursurile de formare europene ofera acestora oportunitatea de a lua contact cu 
sistemele de invatamant din alte state europene, bune practice in activitatea pedagogica si implementarea ulterioara a 
noi metode si tipuri de activitati.                                       

• - activitati interactive cu scoala partenera folosind internetul 
- catalog digital 
- stabilirea unor relatii de prietenie intr-o Europa unita 
Proiectul Erasmus m-a facut sa inteleg si mai bine termenul incluziunii in 
educatie.                                                        

• Contactul cu organizații  europene ne-au oferit exemple de buna practica la nivel organizational, profesional, dar mai 
ales a deschis posibilitatea unor noi colaborări internaționale                                              

• Prin participarea la proiectul Erasmus + KA1 Learning mobility of individuals - mobility of staff in vocational education 
and training "Competente de top in media", in cele doua fluxuri 1 si 4, elevi din invatamantul vocational - arhitectura, 
respectiv cadre didactice cu atestare in domeniul procesarii computerizate a imaginii, unitatea de invatamant a 
putut lua contact direct cu oportunitatile de educatie si formare profesionala in viziune europeana. In mod particular, 
elevii au avut ocazia sa aiba acces nemijlocit la o experienta educationala noua, prin completarea dintr-o perspectiva 
noua a metodelor cu cele folosite in Spania, corelat cu calificarea lor profesionala, desenator tehnic pentru arhitectura 
si design. Participantii la mobilitate au dobandit si utilizat competente reflectate in acumularea de noi cunostinte, 
abilitati, atitudini, printr-un comportament de tip participativ. De asemenea, cadrele didactice participante la mobilitate 
a dobandit si utilizat competente pedagogice si si-au reactualizat cunostintele de specialitate prin noi practici 
pedagogice in procesul de predare/invatare/evaluare pentru ridicarea nivelului de pregatire a elevilor in domeniul 
procesarii computerizate a textului si imaginii si facilitarea insertiei pe piata muncii a acestora.    

• Insusirea unor exemple de bune practici, schimbul de idei, metode, strategii pentru eficientizarea invatamantului 
romanesc, dezvoltarea de competente diverse, cunoasterea altor sisteme de invatamant, solutii pentru rezolvarea 
problemelor comune, globale, etc.                                      

• Experienta, elevi mai pregatiti, parteneriat,metode moderne de instruire practica, 
evaluare                                                       
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• Valoarea adăugată adusă de proiectul Erasmus+ constă în: 
-dezvoltarea personală și profesională prin îmbunătățirea competențelor metodice, lingvistice și digitale în context 
european; 
-utilizarea de noi metode, procedee și tehnici europene pentru optimizarea procesului de predare-învățare-evaluare; 
-creșterea motivației elevilor în studierea limbii engleze; 
-modernizarea educației și centrării acesteia pe formarea de competențe europene la elevi; 
-realizarea unui set de materiale didactice noi conform unor standarde calitative europene; 
-cresterea eficienței și calității activității didactice la nivelul standardelor europene; 
-colaborarea cu profesori și elevi din Varșovia, Polonia, de la școala "Niepubliczna Szkola Podstawowa Aurus w 
Warszawie" în proiectele "Christmas Letters of Friendship" (noiembrie -decembrie 2017) și "Methodology Revisited, 
Revitalized and Re-energised - Follop-up and Working with Students" (octombrie 2017-mai 2018) pe platforma online 
eTwinning; 
-îmbunătățirea competențelor interculturale.     

• Cooperarea intre institutiile din tarile participante la proiect care duce la consolidarea tolerantei, acceptarii si 
imbunatatirea calitatii serviciilor.                                                  

• Instituția noastră va căpăta un prestigiu mai bun datorat implementării unui proiect european, orientat spre 
dimensiunea europeană a educației; noi parteneriate europene;                                                 

• Valoarea adaugata adusa de proiectul Erasmus+ in implementare in dezvoltarea dimensiunii europene a institutiei este 
legata de dezvoltarea competentelor profesionale ale cadrelor didactice, precum si de colaborarea cu parteneri 
internationali care au procupari identice.                                     

• Trecerea de la un proces de învățare axat pe furnizarea de informație, la un proces de învățare orientat către 
rezultate.                                                    

• - încurajarea învãtãrii limbilor strãine moderne 
-sprijinirea dezvoltãrii de servicii educationale si practici inovatoare  
bazate pe tehnologia informatiei si comunicatiilor 
-cresterea calitãtii si realizarea  dimensiunii europene în actul educativ 
- o noua calitate în formarea personalului didactic. 
-îmbunãtãtire abordãrilor pedagogice si a managementului 
-stabilirea de parteneriate internationale                          

• Contactul elevilor si profesorilor cu alte culturi, constientizarea propriei valori, exersarea abilitatilor si competentelor in 
diferite domenii, in paralel cu elevi din alte tari                                                

• Extinderea cooperării internaţionale cu organizaţii ce pot furniza exemple de bună 
practică.                                                       

• dezvoltarea parteneriatelor scolare si o mai buna vizibilitate a unitatiii scolare in tara si 
strainatate                                                      

• Institutia beneficiara se va adauga celorlalate institutii care au in vedere consolidarea dimensiunii internationale a 
activitatilor de educatie si formare, imbunatatirea calitatii serviciilor de educatie si formare si cresterea atractivitatii 
institutiilor furnizoare de educatie, formare                                     

• Colaborarea si lucrul in echipa la nivel european in randul elevilor si profesorilor pe diferite teme abordate in mobilitati 
transnationale.                                                   

• Dezvoltarea  relatiilor  de colaborare intre universitate si partenerii Erasmus +, recunoaștereauniversitatii pe plan 
international si nu in ultimul rand perfectionarea profesională a cadrelor didactice si acumularea de informatii 
interesante care se vor transmite mai departe către studenți.                                    

• - imbunatatirea abilitatii de comunicare in general intre cadrele didactice, dar si intre cadrele didactice si alti 
factoriminteresati 
- imbogatirea bagajului de metode si tehnici de predare-invatare-evaluare moderne 
-sporirea internationalizarii activitatii institutiei noastre 
- retea de contacte in diferite institutii europene 
- largirea orizonturilor personale                             

• Imbunatatirea metodelor de predare, perfectionarea limbilor straine si intelegerea diferentelor 
culturale                                                      

• Adaptare pe piața europeană de formare                                                             

• Folosirea  resurselor TIC în timpul activităților, utilizarea unor metode didactice inovative de predare și antrenarea 
elevilor în proiecte educaționale.                                                 

• Proiectele Erasmus contribuie foarte mult la realizarea, menținerea și îmbunătățirea parteneriatelor între universitățile 
din România și cele din Europa.                                                 

• - s-au pus bazele unor noi parteneriate intre colegi/ scoli(profesori, elevi participanti) 
- s-au imbunatatit competente, abilitati specifice, metodele și instrumentele de pedagogie benefice în procesul de 
predare-învățare; 
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- scoala a devenit mai "vizibila" pe plan local si judetean, elevii si personalul mult mai interesati/dornici de noi 
experiente;                               

• Noutatea acestui proiect și tematica propusa a avut o dimensiune inovativa si  europeana, in masura in care elevii 
trebuiau sa devina „actori principali”  ai alegerilor privind  parcursul lor de orientare profesionala. Majoritatea elevilor 
participa rar la un schimb lingvistic, la un schimb de exeperienta in cadrul unor scoli europene, la intalniri cu studenti 
care au absolvit facultati in strainatate sau cu profesionisti din diferite domenii. Actiunile derulate in cadrul proiectului 
s-au  bazat pe practici nationale diverse, pe care elevii le-au impartasit ulterior intre ei, cu scopul de a pune in practica 
rezultatele comune.     

• Valoarea adăugată adusă este reprezentată deTwinning-ul metodelor didactice, posibilitatea participării atât de elevi 
cât și de profesori la cursuri de pregătire în tări din cadrul UE. Îmbunătățirea metodelor de predare și efectuare a 
stagiilor de practică la agenți economici din UE.                                    

• 90% dintre cadrele didactice ale scolii au beneficiat, pentru prima data de o formare europeana 
-s-a imbunatatit imaginea scolii pe plan local, judetean                                                 

• Dezvoltarea si implementarea  de practici inovatoare, realizarea unor initiative comune care  au fost generate de 
experientele intelectuale traite inpreuna.                                                  

• Ideea de a promova şcolile ca agenţi de schimbare în comunităţile lor prin faptul că educaţia poate schimba mintea   
şi extinde aşteptările în viaţă. Proiectul nostru Erasmus KA2 +  a permis extinderea spectului de oportunităţi culturale şi 
sociale în rândul elevilor şi tinerilor,în general ,precum şi participarea şi implicarea acestora.Profesorii şi-au dezvoltat 
abilităţile şi competenţele în predarea disiplinelor umaniste cu un impact mai profund al mijloacelor TIC în activităţile 
lor de predare-învăţare;de a promova şcoala la nivel local,regional ,european prin practici şi evenimente inovatoare  şi 
nu în ultimul rând de a încuraja participarea cadrelor didactice la programele europene. Elevii au dobândit o motivaţie 
mai mare pentru a-şi îmbunătăţi competenţele digitale şi lingvistice într-o limbă de circulaţie europeană.  

• Îmbunătățirea activității instituției noastre prin dobândirea de cunoștințe interculturale, posibilitatea de a crea noi 
parteneriate și crearea unei experiențe de mobilitate europeană tuturor participanților, din cadrul proiectului, în urma 
căruia vor dobândi cunoștințe în domeniul NLP, dar și cunoștințe despre o nouă cultură.                                

• -deschidere pentru metodele non formale de predare; 
-invatarea unor noi metode de predare si ameliorarea rezultatelor la invatatura ale elevilor; 
-imbunatatirea cunostintelor despre alte medii culturale, sociale si scolare.                                         

• Cresterea gradului de internationalizare, extinderea retelei internationale si stabilirea de noi contacte, imbunatatirea 
practicilor de invatare/predare, imbunatatirea competentelor culturale, lingvistice si sociale.                                           

• Cresterea gradului de atractivitate a institutiei scolare in 
comunitate.                                                         

• Valoarea adăugată adusă de proiectele Erasmus+ în implementare în dezvoltarea dimensiunii europene a instituției 
beneficiare este folosirea metodelor inovative de incluziune sociala.                                              

• Atat proiectul finalizat in 2014, cat si cel aflat in derulare in perioada 2016-2018 au contribuit la dezvoltarea unor relatii 
de cooperare cu scolile participante la proiect, la promovarea dialogului intercultural si a dimensiunilor internationale a 
procesului instructiv - educativ.                                     

• O mai mare deschide spre alte culturi și civilizații.                                                           

• - promovarea invatamantului romanesc la nivel local si european, cresterea stimei de sine a profesorilor si elevilor ca 
suntem cetateni europeni, ca putem face fata provocarilor la fel de bine ca celelalte scoli europene 
- colaborarea si parteneriatul cu scoli europene, schimb de bune practici intre institutiile noastre, imbunatatirea 
aspectului scolii, dar si a calitatii predarii - invatarii - evaluarii 
- constiinta europeana prin imbunatatirea predarii invatarii a geografiei Europei,intelegerea istoriei Europei, a evolutiei 
Uniunii Europene si a rolului acesteia in dezvoltarea intregului continent, precum si dezvoltarea competentelor de limbi 
straine.  

• Cresterea vizibilitatii europene a institutiei beneficiare si cresterea calitatii serviciilor de 
educatie                                                      

• Dezvoltarea de competente benefice unui act de invatare de calitate.  

• Beneficii elevi: cunoasterea diferitelor culturi europene, imbunatatirea limbilor straine invatate, prietenii cu studentii 
tarilor europene... 
Beneficii profesori: cunoasterea diferitelor curricule europene, schimb de metode didactice, imbunatatirea 
competentelor. 
Beneficii institutie: internationalizarea, incheierea unor parteneriate.                               

• Proiectul in derulare pune accent pe dezvoltarea abilitatilor elevilor, valoarea adaugata constand in principal in 
progresul realizat de acestia. Ca urmare a dialogului inter-cultural si a activitatilor de invatare derulate, elevii isi vor 
imbunatati atat increderea in forstele proprii si stima de sine, cat si abilitatile sociale, de lucru in echipa, de comunicare 
in limba engleza, de utilizare a calculatorului, de exprimare artistica si vor deveni constienti de imprtanta unei vieti 
active si sanatoase. De asemenea, isi vor largi orizontul de cunoastere prin contactul cu alte culturi si vor intelege in 
profunzime ce inseamna toleranta si cooperarea.  
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• Vizibilitate la nivel european                                                             

• Rezultatele obtinute vor fi unele imediate dar si pe termen lung constand in cresterea motivatiei de invatare a elevilor, 
atractivitatea activitatilor, diversificarea metodelor si tehnicilor corectiv-recuperatorii, imbunatatirea relatiei scoala-
familie-comunitate, cresterea calitatii serviciilor oferite de scoala noastra.Prin diseminarea acestor rezultate la nivelul 
unității, în comunitate, pe diferite site-uri si publicatii va creste vizibilitatea, imaginea si rolul scolii in comunitate, 
adaugandu-i un plus valoare europeana.              

• Integrarea in actul didactic a metodelor moderne de 
predare.                                                          

• Plus valoarea adăgată de proiectul ERASMUS KA1+ VET derulat la nivelul liceului nostru a constat în îmbunătățirea 
calității procesului instructiv-educativ, datorat perfecționării profesionale a  profesorilor de la aria curriculară 
tehnologii, imbunătățirea calificării profesionale pentru elevii de la calificarea tehnician în turism ca urmare a stagiului 
de practică comasată derulat în agenții de turism din Londra. , prin asigurarea notorietății liceului nostru la nivel local , 
regional, național și european și prin crearea de parteneriate cu licee vocaționale din Finlanda, și agenți economici din 
UK ce vor permite dezvolarea în continuare la nivel european a liceului nostru.  

• Îmbunătățirea serviciilor de educație și formare; Dezvoltarea personală și profesională a beneficiarilor; 
Lărgirea orizontului de cunoaștere                                                       

• Parteneriatele pe care le-am inițiat cu instituțiile formatoare, schimbul de experiență cu colegii profesori din alte școli 
europene, aplicarea ca parteneri într-un proiect Erasmus+ KA2- educație școlară, cu țări din Cehia, Turcia, Finlanda, 
cunoștințele dobândite, aplicate la clase și diseminate în comunitatea lărgită, toate acestea duc la creșterea dimensiunii 
europene a instituției noastre.                         

• Recunoaștere pe plan internațional, dezvoltarea de competențe relevante pe piața muncii, promovarea cetățeniei 
active, îmbunătățirea calității serviciilor de educație și formare, promovarea incluziunii sociale.                                           

• In urma derularii activitatilor propuse care duc la îndeplinirea obiectivelor și scopului proiectului beneficiile se vor 
observa astfel: 
- toate cadrele didactice vor fi mai mai motivate și mai implicate în viața școlii; dobândesc și aplică cunoștințe, 
metode și tehnici de integrare a Instrumentelor și resurselor TIC în activitățile de învățare; activități mai atractive, 
moderne care stimulează creativitatea și gândirea preșcolarilor.  
- copii mai motivați în implicarea în activitățile creative, de învățare prin joacă și descoperire folosind mijloacele 
digitale, cu achiziții mai bune, frecvența foarte bună și atitudine bună față de grădiniță și educația oferită; 
- instituția noastră va căpăta un prestigiu mai bun datorat implementării unui proiect european, orientat spre 
dimensiunea europeană a educației;  personal mai calificat, noi parteneriate europene;   
- în comunitate: părinți și bunici mai mulțumiți de activitățile desfășurate în grădiniță, autorități locale satisfăcute de 
standardul de calitate atins prin formarea acestor cadre didactice și internaționalizarea educației.  

• cresterea numarului de beneficiari- persoane aflate in programe de 
formare                                                        

• Vizibilitate, cresterea prestigiului unitatii, implicarea activa a cadrelor didactice in 
activitati.                                                       

• Esentiala in procesul de internationalizare a universitatii.                                                          

• imbunatatirea actului didactic prin cunoasterea noilor metode de predare- invatare in scopul eliminarii situatiilor de risc 
de abandon scolar.                                                  

• Deschiderea spre nou si implementarea de metode noi                                                          

• întărirea motivaţiei elevilor pentru învăţare şi informare continuă şi îmbunătăţirea stării de 
disciplină                                                      

• Proiectul Erasmus+ a ajutat persoanele participante sa priveasca lucrurile si din alt punct de vedere, în special,prin 
dimensiunea europeană.                                                  

• Proiectul are un efect benefic asupra organizațiilor partenere, echipei de proiect și personalului care lucrează pentru 
organizațiile implicate in consorțiu din perspectiva contribuției pe care o are la dezvoltarea abilităților legate de 
particularitățile lucrului cu organizații de/ pentru tineret nu doar la nivel național cât și la nivel european.                               

• Contactul cu lumea din afara scolii, participarea activa a 10 cadre didactice la stagii de formare europene si 
interactiunea cu alti profesori din Europa ; b) 10 cadre didactice cu competente culturale imbunatatite, prin studiu si 
documentare cu privire la specificul cultural al furnizorilor de formare ; c) formarea și dezvoltarea constiintei 
apartenentei la spatiul educational european; d) realizarea unui stand cu materiale informative referitoare la 
cooperarea europeana, (pliante, brosuri, panoul informativ “Europa in scoala mea”); e)mediatizarea proiectului pe E-
Twining ; f)cresterea interesului pentru limbile straine si alte culturi; g) cresterea numarului de elevi motivati sa deruleze 
activitati in afara orelor de curs, sa participe la proiecte  de colaborare cu alte scoli utilizand instrumentele TIC   

• Folosirea de metode moderne in predare, o mai mare deschidere spre colaborare in cadrul UE, bune practici aplicate in 
scoala, imbunatatirea abilitatilor de comunicare in limba engleza a cadrelor didactice, elevi mai interesati de ore.                                         

• Oportunitatea de cooperare si schimb de experienta cu universitati, institute/centre de cercetare si ONG din alte state 
membre UE (parteneriate in domenii de activitate similare sau complementare); imbunatatirea infrastructurii din 
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institutiile participante la proiect, crearea unor facilitati de comunicare si instruire moderne, de care pot beneficia 
adultii interesati de invatarea continua (studenti, masteranzi, angajati ai operatorilor economici                     

• Sensibilizarea elevilor, profesorilor si parintilor in ceea ce priveste emotiile si sentimentele; lupta comuna ompotriva 
agresiunilor de orice fel, a hartuirii scolare, in special.                                                

• Eu în urma mobiltăţii am o mai buna calitate a muncii şi a activitaţilor în favoarea studenţilor, îmbunătăţirea 
competenţelor lingvistice, creşterea motivaţiei şi a satisfacţiei în activitatea de zi cu zi, oportunităţi sporite pentru 
dezvoltarea profesională şi a carierei şi o mai buna înţelegere şi capacitate de reacţie la diversitatea socială, lingvistică 
şi culturală. Vă mulţumesc pe această cale pentru tot ce am avut nou de învăţat şi de văzut!                     

• Valoarea adăugata adusă de proiect constă in interacțiunea atât a elevilor, cât și a profesorilor cu elevi și profesori din 
alte țări, din alte sisteme de învățământ, dar și conștientizarea  apartenenței la o comunitate europeană.                                          

• In dezvoltarea dimensiunii europene a scolii noastre, valoarea adaugata adusa de proiectul Erasmus+   s-a putut 
observa  pe tot parcursul implementarii. Putem da exemple cum ar fi 
• Experienta acumulata de elevi si profesori, competentele si metodele de lucru dobandite in urma acestor experiente 
transnationale, toate avand impact asupra dezvoltarii comunitatii locale cat si asupra comunitatii europene. 
• Au fost realizate foarte multe activitati de proiect in clasa dar si in afara salii de clasa, toate  incluse in curriculum-ul 
scolilor partenere.  
• Un aspect foarte important si foarte interesant pentru noi este utilizarea eTwinning de catre elevi si profesori; 
• Deschiderea perspectivei elevilor spre studiu, catre forme superioare de studiu, in tarile Uniunii Europene, utilizand 
burse europene. 
• Constientizare drepturilor cetatenilor europeni .(de exemplu :dreptul de circulatie, dreptul de a invata intr-o tara 
straina, dreptul la informare si perspectiva de a lucra mai tarziu intr-o alta tara). 
• Posibilitatea, ca elevii sa fie gazduiti intr-o familie din alta tara, a reprezentat de asemenea, valoare adaugata de 
proiect in dezvoltarea dimensiunii europene a institutiei. 
• Au fost organizate activitati prin care au fost promovate : dialogul intercultural,  limbile straine ,utilizarea TIC,  cultura 
europeana. 
• Cresterea interesului pentru realizarea si dezvoltarea de proiecte scolare internationale, pentru imbunatatirea bazei 
didactice si a calitatii actului didactic, toate conducand la succes scolar si cresterea calitatii vietii, imaginea scolii fiind in 
continua crestere calitativa. 
• Colaborare mai stransa a cadrelor didactice, elevilor si parintilor formand echipe cu un scop comun,de dobandire a 
capacitatii de a invata ,de a rezolva problemele existente la nivel local si european. 
• Cadrele didactice au dobandit si dezvoltat competente si cunostinte legate de proiect, concentrandu-se pe integrarea 
tehnologiilor digitale in educatie, dezvoltand capacitatea de a  lucra in echipa, adaptand demersul didactic la noile 
nevoi in domeniul educatiei ,prin pedagogie activa si favorabila incluziunii in cadrul proiectului. 
• Elevii au dobandit o perceptive unitara a invatarii, au dezvoltat invatarea non-formala si informala, au dobandit 
capacitatea de a se oferi ca protagonisti ai propriei invatari, avand mai multa deschidere europeana si dezvoltand 
capacitati metacognitive. 
• Elevii sunt mai motivati pentru intoarcerea catre scoala, au dobandit abilitati pentru creativitate  si gandire creativa 
prin metode inovatoare, puse in practica in timpul proiectului. 
• Parintii, comunitatea locala, administratia locala, sunt intr-o mai mare masura implicati in indeplinirea si impartasirea 
obiectivelor educationale, contribuind la  imbunătățirea relațiilor și deschiderea posibilității de a continua colaborarea 
cu privire si la alte aspecte . Pe termen lung, este  de așteptat o deschidere si mai mare în dimensiunea europeană și 
distribuirea în teritoriu si in școli, a temelor  legate de cetățenia europeană. 

• Proiectele Erasmus+ au adus un plus de valoare institutiei noastre in primul rand la nivelul consolidarii dimensiunii 
internationale a activitatilor de formare. 

• Este inovator si complementar altor proiecte ale scolii. El a pus in practica idei si experiente dobandite si prin schimbul 
de bune practice realizat la Cursul de formare continua de la Paris, Comenius 2013"Education interculturelle dès l'école 
maternelle en  Europe: projets européens et bonnes pratiques"(cu participanti din 
Franta,Spania,Italia,Portugalia,Turcia,Polonia,Romania), si a asigurat continuitatea ideilor promovate  in cadrul 
proiectului Project Multilatéral Comenius « Recyclez votre nature, sauvez votre avenir » (Recycle your nature save your 
future) la care a participat scoala noastra in 2011-2013 alaturi de scoli din Polonia si Turcia.  
Prin  activitatile realizate s-a continuat formarea unei atitudini responsabile fata de mediul inconjurator, s-au 
dezvoltat respectul si grija pentru om, pentru o viata de calitate, pentru viitor. Activitatile inovatoare s-au realizat pe 
intreaga perioada de derulare a proiectului  
Pe de-o parte au fost continuate activitatile proiectelor anterioare, pe de alta parte au fost aduse elemente inovatoare 
prin modul de realizare a activitatilor interdisciplinare, implementare TIC si dezvoltarea competentelor lingvistice, 
abordarea interculturalitatii si constientizarea drepturilor cetatenilor europeni, a drepturilor omului. 
Daca in proiectul anterior limba de derulare a proiectului a fost limba engleza,de data aceasta,limba de derulare a 
proiectului a fost limba franceza. Acest fapt a contribuit foarte mult la consolidarea competentelor de limba franceza, 
limba indragita si prin faptul ca localitatea noastra este infratita cu localitatea Escrennes din Franta, dar si a altor limbi 
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straine, limbile tarilor participante la proiect.(Italia,Portugalia,Spania,Bulgaria). 
Programul Erasmus+ ne-a oferit foarte multe oportunitati.Oportunitatea de a ne cunoaste intre noi,de a-i cunoaste pe 
ceilalti, de a ne dezvolta personal si professional. Am invatat ‘’sa deschidem usi,ferestre, inimi’’catre cunoastere, catre 
oameni, dar nu in ultimul rand am invatat  sa fim mai responsabili. Este responsabilitatea celui care simte ca este parte 
importanta dintr-o Europa unita, a celui care doreste sa se dezvolte paentru sine dar si pentru cei din jurul sau, a celui 
caruia  ii pasa  de ce se intampla in jurul sau.  

• Recunoiasterea pe plan international a universitatii, colaborarea cu partenerii din proiecte, experienta cadrelor 
didactice si studentilor                                                   

• Foarte mare, Erasmus+ este un program accesibil, usor de inteles si foarte util pentru dezvoltarea dimensiunii europene, 
pentru noi este preferat in contextul acesta.                                               

• Cooperarea intre institutia noastra si agenti economici din tarile participante, dezvoltarea de competente/abilitati ale 
beneficiarilor pentru piata muncii.                                                 

• Cele două proiecte E+ VET derulate in 2014 și 2016 au contribuit la un puternic impact de formare in randul grupului 
țintă constituit din tineri specialiști, antreprenori și studenți în domeniul textil, consolidat de o dimensiune inter-
culturală pronunțată. Atât cursurile mixte (blended courses) cât și mesele rotunde (joint staff events) au avut un 
număr mare de participanți și au trezit un real interes pentru materialele educationale realizate în proiect, respectiv 
pentru elaborarea de noi materiale. Platforma de e-learning a fost de asemenea un bun prilej pentru cursanți și 
parteneri de a-și îmbunătăți îndemânările electronice.  
În ceea ce privește impactul asupra instituției beneficiare, s-a reușit armonizarea și schimbul de experiență al 
personalului în valorile europene date prin toți partenerii din proiect. S-au putut îmbunătăți de asemenea abilitățile de 
management al proiectului, s-a contribuit la pregătirea de noi propuneri de proiecte și s-au omogenizat grupele de lucru 
în cadrul instituției.  

• Este important pentru schimbul de experienta, pentru îmbunătățirea cunoștințelor, pentru dezvoltarea abilităților de 
comunicare in limbi străine                                                   

• dezvoltarea competențelor și abilităților tinerilor pentru piața muncii  

• Finantari din care beneficiarii pot beneficia pt mobilitati, schimburi de bune practici etc, in conditiile in care proictele 
finatate din bugetul national pr cercetare sunt ffff limitate, iar finantarile tip POSDRU/POCU sunt proiecte greoaie in 
implemenatre                                       

• Deschidere, toleranță, înțelegerea problemelor Europei/lumii de azi, conștientizarea rolului tinerilor în configurarea 
viitorului Europei și al lumii                                                  

• Cred ca prin aceste oportunitati, institutiile beneficiare pot implementa anumite idei aduse de catre studentul 
beneficiar, astfel incat metodele de invatare si educare sa se asemene cat mai mult.                                              

• Formarea a 11 cadre didactice, adica aproape un sfert din numarul total de profesori din scoala la 4 cursuri de formare 
din 4 tari europene.                                                   

• În urma implementării proiectului Erasmus+, scoala noastră va avea elevi și profesori formați în instituții 
europene.                                                     

• schimb de bune practici in domeniul educational, imbunatatirea metodelor de predare-invatare, imbunatatirea 
cunostintelor de limba engleza, limba in care s-a desfasurat proiectul                                              

• Experienta tinerilor care participa in aceste timpuri de 
proiecte.                                                          

• Reteaua de colaboratori formata dar mai ales intrumentele elaborate si integrate in practica organizatiei in ceea ce 
priveste educatia adultilor.                                                  

• Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ din scoala. Diversificarea metodelor de predare-învăţare prin 
cunoaşterea unui alt sistem educaţional (o scoala parenera aplica o curricula Waldorf). Creşterea interesului elevilor şi 
cadrelor didactice pentru învăţarea limbilor străine. Promovarea imaginii scolii.                                 

• Modalități moderne, adecvate momentului actual, în abordarea educației tinerei generații. Schimb de experiență cu țări 
cu rezultate mai bune în educație.                                                 

• Crearea unor noi legaturi, imbunatatirea si modernizarea sistemelor de 
educatie.                                                        

• Îmbunătățirea managementului educațional și a strategiei de dezvoltare a unității școlare, la întărirea dimensiunii 
europene în educație și formare, la creșterea competențelor profesorilor în elaborarea și managementul proiectelor 
europene și a abilităților acestora de a lucra în echipă                                    

• Parteneriatul in care ne aflam este o prima valoare adaugata, intrucat prin schimbul de experienta care are loc in 
implementare suntem cu totii in castig.                                                  

• Erasmus KA1prin mobiltatea atat a elevilor  dar si a profesorilor adudé beneficii de dezvoltare institutiei mái ales daca 
obiectivele formulate sunt in consens cu politicile de dezvoltare a instutiei participante                                            

• dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice                                                            
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• Foarte buna si proiectele din cadrul Erasmus+ aduc plus valoare in comunitatile locale si dezvolta tinerii care iau parte la 
acestea.                                                   

• Aceasta experiență nu numai ca a fost benefica din punct de vedere distractiv și explorativ în cunoașterea altor tari și a 
experiențelor noi , dar tot odată a fost ai o experiență foarte plăcută din punct de vedere educativ                                           

• Deschidere mai mare atat a profesorilor cat si a elevilor pentru sistemele de invatamnat din alte state, dobandirea de 
noi cunostinte astfel incat activitatea profesionala se imbunatateste.                                             

• Un plus in ceea ce priveste comunicarea multilingvistica,creativitate, relationare, abilitati 
digitale                                                      

• Proiectele derulate/in derulare au dus la schimbarea viziunii scolii care va fi axată pe modernizare şi o mai mare 
deschidere către Europa.  S-a format o echipă de profesori care isi va dezvolta competențe şi abilități în implementarea 
proiectelor Erasmus+, ceea ce va duce la dezvoltarea capacitatii organizationale in ceea ce priveste cooperarea  
internationala cu institutii din Europa.                          

• - cresterea calitatii activitatii didactice (noi materiale de lucru-modele de planificari, planuri de interventie instrumente 
de evaluare, strategii didactice si terapeutice) 
- schimbari in mentalitate, profesorii devenind mai orientati pe elev si pe calitatea. si scopul activitatii lor 
- invatarea mai aprofundata a limbilor straine 
-construirea unei retele internationale de specialisti cu care colaboram 
-cresterea prestigiului scolii si a imaginii dascalului mai ales in ochii parintilor                

• Imbunatatirea calitatii serviciilor de educatie si formare,Modernizarea sistemelor de educatie si formare,Cooperarea 
intre institutii din tarile participante la programul Erasmus+, Imbunatatirea predarii si invatarii limbilor straine                                          

• dezvoltare profesionala, imbunatatirea calitatii servicilor, cresterea 
motivatiei                                                        

• - Formarea unei retele de scoli care si-au canalizat activitatea pentru atingerea unor obiective comune stabilite prin 
dosarul de candidatura 
- Invatarea limbilor straine 
- Propunerea de tematici atractive pentru lectiile predate la diferite discipline                                       

• Un mai mare inters pentru perfectionare.                                                            

• Cresterea gradului de internaționalizare și îmbunătățirea serviciilor de educație și 
formare.                                                       

• O educatie intenationala mult mai vasta, avand placerea de a sta si de a schimba idei cu oameni din diferite tari.                                                   

• A crescut calitatea procesului educativ prin cooperarea internaţională, a crescut interesul elevilor şi al cadrelor 
didactice din şcoală pentru învăţarea limbilor străine, pentru cunoaşterea altor sisteme de predare-învăţare, pentru 
cultura ţărilor partenere. De asemenea s-a remarcat creşterea prestigiului şcolii noastre în comunitate, părinţii 
implicându-se în activităţile proiectului.                          

• - plus valoare adusa institutiei prin deschiderea elevilor catre o noua forma de educare, interes mai mare din partea 
comunitatii (parinti, posibili elevi ai scolii)                                                

• Familiarizarea cu alte sisteme educationale si asimilarea si adaptarea unor metode diferite de abordare a predarii si 
lucrului cu elevii.                                                   

• dezvoltarea parteneriatelor europene, transferul de informatii in materie de ducatie, formare de 
calitate.                                                      

• Elevii sunt mai motivati pentru invatare.                                                            

• - invatarea si difuzarea limbilor statelor membre; 
- recunoasterea academica a perioadelor de studii si plasament in UE: 
- cooperarea dintre institutiile de invatamant superior; 
- schimbul de informatii si de experienta asupra chestiunilor comune sistemelor de educatie ale statelor membre UE                                  

• Creșterea încrederii beneficiarilor noștri in educatia de calitate la standarde europene oferite de școala noastră  

• Promovarea dimensiunii europene a educaţiei 
O educatie de mai buna calitate in beneficiul elevilor                                                           

• Intalnirile de proiect gazduite de scoala au reprezentat un prilej de "activare" a intregului colectiv. Elevii au fost 
implicati in numar mare in activitatile pregatite. Au fost si parinti care s-au implicat. Comentariile din Consiliul 
Profesoral unde s-au prezentat rezultatele au fost foarte favorabile continuarii parteneriatelor europene. Au crescut 
coeziunea colectivului de cadre didactice si au reprezentat experiente foarte apreciate pentru elevii din grupul tinta. 
Dorinta de a participa la activitatile sustenabile ale proiectelor, contactele facute si continuate ale elevilor.        

• Conştientizarea elevilor asupra capacităţii de 
integrare pe diferite pieţe ale muncii din UE                                                       

• deschiderea spre parteneriete cu tari din dimensiunea europeana                                                          

• Proiectele contribuie la dezvoltarea dimensiunii europene a școlii                                                          
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• Pentru cel pe care il avem (KA2): Dezvoltarea competentelor cadrelor didactice privind implementarea la clasa a noilor 
tehnologii, aplicarea unor metode și mijloace unitare racordate la nivel european, experineta lucrului intr-o echipă 
internationala, dezvoltarea competentelor de exprimare in limbi straine, dezvoltarea reala a competentelor 
interculturale, abilitarea cadrelor didactice pentru lucrul in proiecte internationale.                  

• Dezvoltarea relatiilor internationale in domeniul profesional, proiecte internationale, activitati 
stiintifice.                                                      

• - adaptarea mijloacelor si metodelor folosite la clasa  la standarele europene; 
- dezvoltarea competententelor de exprimare intr-o limba straina a elevilor si cadrelor didactice; 
-dezv. abilitatilor de colaborare in cadrul unui parteneriat strategic;  
- munca in echipa;                                     

• Cresterea dimensiunii internationale                                                            

• Deschidere spre Europa, noi oportunități pentru elevi si 
personal                                                          

• Prin intermediul acestor programe atat elevii nostri, cat si profesorii au ocazia de a colabora si a face schimb de bune 
practici. Conoastem culturii Uiunii europene.                                                

• Deschiderea spre alte tipologii de educare/invatare si alte abordari sistemice, organizatorice, de comunicare  

• Vedem cum se face educatie universitara  in alte tari, comparam si alegem varianta cea mai buna pentru a avea succes 
ca profesor                                                    

• Imbunatatirea cooperarii cu institutii din tarile participante la programul 
Erasmus                                                        

• Cetatenie activa, asumarea valorilor europene, dialog intercultural                                                         

• dezvoltarea de abordări noi pentru creșterea calității 
educației                                                          

• Orientarea spre teme neacoperite de alte programe 
Usurinta si simplitatea birocratica (relativ la alte programe) care permite concentrarea pe continut si proces 
educational, nu pe administrativ                                            

• Creșterea calității în educației si formare profesională, creșterea atractivității față de învățământul 
profesional.                                                     

• Îmbunătăţirea ofertei educaţionale a şcolii, creşterea atractivităţii şi imaginii şcolii, ridicându-se la nivelurile şcolilor 
Europene.                                                    

• colaborare cu scoli din Suedia si Marea Britanie, schimb de bune practici, dezvoltare de metode inovative pentru 
invatarea matematicii                                                   

• Proiectele derulate  de școala nostra cu diferite organizații europene au contribuit la promovarea si dezvoltarea 
programelor educationale de formare a competentelor profesionale si personale ale elevilor pentru a deveni 
competitiv pe piata europeana a muncii si pentru o buna integrare intr-o  societate a cunoasterii si invatarii 
permanente, la promovarea valorilor europene si a dialogului intercultural, la promovarea si dezvoltarea programelor 
de formare continua a cadrelor didactice, prin optimizarea capacitatii manageriale in concordanta cu nevoile de 
educatie la nivel european.   
Activitatea noastră didactică a căpătat şi a dezvoltat cu fiecare an dimensiunea europeană a educaţiei. Am înţeles că o 
educaţie de calitate nu se poate realiza fără o largă colaborare ,plecând de la nivel local şi până la nivel european. 
Prin urmare ,scoala se concentrează pe armonizarea pregatirii initiale a elevilor cu standardele europene , care se 
realizează doar prin oportunitatile de dezvoltare profesionala oferite de programul Erasmus+ , în diferite domenii 
profesionale si care deschid calea pentru o formare profesionala compatibila cu cerintele UE, educarea elevilor pentru 
valorile europene , comunicare intr- o limba straină, adaugand o valoare adaugata formarii in scoala. 
Crearea unui mediu deschis pentru invatare este o alta prioritate importanta care poate fi valorizata si concretizata 
doar prin participarea elevilor si a profesorilor la programe si actiuni de cooperare europeana si prin schimbul de bune 
practici. Astfel scoala a devenit furnizor de servicii educationale de calitate, nu numai pentru elevi ci si pentru orice 
cetatean al comunitatii locale, ceea ce reprezinta un  aspect  esential al  societatii actuale, in continua schimbare. Toate 
aceste aspect contribuie la promovarea si dezvoltarea dimensiunii europene a institutiei. 
Imbunatatirea calitatii serviciilor de educatie si formare, Participarea la viata democratica in UE, Cresterea atractivitatii 
institutiilor furnizoare de educatie, formare.                                                

• O mai bună intercunoaștere și toleranță la nivel european pe lângă elementele concrete 
vizate.                                                       

• -adoptarea unui mentalitati europene, centrata pe nevoile reale individuale ale 
elevilor                                                        

• – cooperare intre şcolile partenere pentru imbunatatirea potentialul intelectual si pedagogic al profesorilor si elevilor 
- predarea eficientă în clase heterogene (în ceea ce priveşte mediul de provenienţă socio-economic, originile culturale şi 
limba maternă, nivelul de cunoştinţe);                                     

• dimensionarea internationala si integrarea metodologiilor moderne de predare-invatare  
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• Valoarea adusă de proiectele ERASMUS+ finalizate și în derulare este de necontestat. Cunoașterea unor sisteme de 
învățământ diferite, metode și tehnici didactice noi împărtășite în schimbul de bune practici, creșterea prestigiului și a 
imaginii unității școlare în comunitate, introducerea în Curriculum-ul la Decizia Școlii a metodelor, mijloacelor și a 
rezultatelor activităților proiectelor, dezvoltarea abilităților de comunicare în limba engleză și de utilizare a 
instrumentelor T.I.C. și Internetului sunt doar câteva dintre experiențele europene care au dezvoltat dimensiunea 
europeană a unității noastre școlare.   

• Facilitarea Integrarii in comunitate a copiilor care se reintorc in sistemul nostru de invatamant prin cursul realizat 
CILT si limbajul Makaton                                                  

• Promovarea incluziunii scolare;  
Imbunatatirea predării și învățării limbilor străine; 
Promovarea dialogului intercultural.                                                    

• Interesul și motivarea elevilor și profesorilor din școala noastră de a se implica în acest proiect au fost foarte mari 
datorită diversității instrumentelor, dar și a modului de abordare interdisciplinară a proiectului, materiile implicate fiind 
istoria, limba engleză, cultura civică, informatica, limba și comunicare. Tehnologiile de vârf utilizate online au fost 
inovatoare.                             

• profesori deschisi la schimbarea sistemului educational                                                          

• Cresterea interesului si motivarea elevilor                                                            

• Unificarea la nivel european a intervenției asupra persoanelor cu sindrom 
Down.                                                        

• Realizarea unor documente, in cadrul carora am utilizat informatiile obtinute in cadrul mobilitatilor: 
- programa optionala; 
- curs de formare adulti, sub egida CCD; 
- volumul simpozionului international online (realizat in cadrul proiectului); 
- reviste (doua numere) realizate in cadrul proiectului s.a.                                  

• Viziunea europeana asupra actului educational aduce un plus invatamantului romanesc care respecta standardele 
cerute la acest nivel prin toate actiunile implementate.                                                

• Imbunatatirea calității activităților educaționale, îmbunătățirea competențelor de utilizare a limbilor străine,  
promovarea incluziunii sociale și a dialogului intercultural                                                

• Deschidere spre perfecționare personala și profesională, spre cooperare instituțională 
europeana.                                                      

• Dezvoltarea directiei europene a unitatii de invatamant                                                           

• Proiectul Erasmus + care se desfășoară în prezent la nivelul instituției noastre oferă oportunități de deschidere către 
Europa prin participarea la cursuri de formare în străinătate, prin menținerea unei strânse colaborări cu ceilalți 
participanți străini și prin posibilitatea realizării unor parteneriate internaționale cu aceștia. În plus, au fost descoperite 
programe, instrumente de lucru europene, metode moderne și atractive care pot fi utilizate în procesul instructiv-
educativ în scopul îndeplinirii obiectivelor proiectului nostru.             

• respect pentru multiculutalism si diversitate, cooperare si schimb de bune 
practici                                                        

• Dezvoltarea competentelor de comunicare ale elevilor si cadrelor didactice intr-o limba straina, deschiderea catre 
metode educationale moderne, dezvoltarea dimensiunii europene, dezvoltarea unei atitudini de respect si toleranta fata 
de presoane de alte nationalitati, cooperarea si schimbul de bune practici cu alte tari  europene partenere.                              

• Antrenarea elevilor noștri la activități de anvergură internațională a dus la înțelegerea existenței și valorizarea 
pluriculturii, oferindu-le șanse de afirmare la nivel european. Creșterea prestigiului școlii a venit ca o consecință, 
imaginea acesteia fiind promovată atât la nivel național, cât și internațional, îmbunătățindu-se astfel, pe de-o parte, 
relațiile cu organismele instituționale și cu autoritățile publice locale, pe de alta parte, atrăgând atenția comunității 
locale asupra unor rezultate meritorii obținute de elevii noștri.             

• prin schimbul de bune practici ne imbunatatim calitatea serviciilor, ne diversificam serviciile oferite, ne imbunatatim 
managementul organizatiei, creste increderea in competentele detinute de personalul nostru.                                           

• Schimbarea unor mentalitati, schimbarea stilului de predare, viziune diferită asupra rolului comunitatii in viata scolii, 
aprecierea valorilor nationale, schimbarea unor atitudini in relatiile profesori - elevi.                                            

• Promovarea valorilor europene in cadrul educatiei de calitate oferite elevilor din institutia scolara, pregatirea la 
standarede europene a cadrelor didactice.                                                 

• Schimb de bune practici, deschiderea orizontului profesional si cultural pentru cadre didactice si elevi, contact direct cu 
realitatile europene, comunicare, lucru in echipa, responsabilitate, interes pentru formarea profesionala, aceptarea 
diversitatii, afirmarea valorilor culturale romanesti,etc.                                   

• Credibilitate                                                               

• -atitudine pozitiva fata de proiectele europene si valorile UE 
-intensificarea schimbului de bune practici                                                      
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• Scoala are mai multa vizibilitate pe plan local pentru atragerea de populatie scolara, dar si pe plan national si 
international in vederea incheierii de noi parteneriate.                                                 

• Deschide noi orizonturi în vederea demarării unor parteneriate, colaborări cu parteneri europeni.Ofera instituției 
beneficiare oportunitatea diseminare aspectelor pozitive din cadrul proprii activități.                                             

• Rezolva o probleme comuna la nivel European.                                                           

• Deschidere spre Uniunea Europeană                                                             

• Incurajarea schimbului de bune practici, utilizarea limbilor straine in situatii reale, promovarea multiculturalismului, 
cooperare transnationala                                                  

• O alta viziune in ceea ce priveste planul de invatamant                                                         

• Dezvoltarean si mentinerea relatiilor de colaborare cu scolile partenere din tarile participante, dezvoltarea comunicarii 
in limba engleza atat pentru elevi cat si pentru profesori.                                               

• - Noutatea acestui proiect: tematica propusa de proiectul nostru are o dimensiune europeana, in masura in care elevii 
trebuie sa devina actori in viata lor ulterioara pentru a reusi parcursul lor de orientare profesionala. Majoritatea elevilor 
participa rar la un schimb lingvistic, la o calatorie in cadrul scolilor, la intalniri cu colegi europeni.  Actiunile derulate in 
cadrul scolii sunt intotdeauna la nivel local. Activitatile propuse elevilor se bazeaza pe practice nationale diverse, pe 
care elevii le impartasesc ulterior intre ei, cu scopul de a pune in practica rezultatele comune.       

• Un proiect Erasmus+, reprezintă o experiență de invățare nouă, într-un contex multinațional, benefică în primul rând 
prin deschiderea către nou și inovare  pe care o aduce într-o școală.                                             

• In primul rand, faptul ca poti face schimb de idei si experienta cu alte organizatii europene, ca inlaturi bariere de 
comunicare atat intre tineri cat si intre profesionisti.                                                 

• Deruland acestui proiect, scoala noastra si-a deschis noi orizonturi culturale si sociale prin aplicarea de noi metode si 
tehnici de abordare a procesului instructiv-educativ.                                               

• Valoarea adaugata este data de interactiunea specialistilor la nivel european si a construirii unor legaturi de durata 
intre institutii.                                                   

• munca in echipa, conlucrarea cu mai multe institutii                                                           

• Deschiderea cadrelor didactice catre educatia europeana, formarea de specialitate de calitate si imbunatatirea nivelului 
de limba engleza.                                                  

• motivatia elevilor pentru invatare 
dezvoltarea competentelor cheie                                                         

• Schimb de bune practici, deschidere europeana, oportunitati de imbunatatire a limbii 
straine                                                       

• Sustenabilitatea proiectelor se va focaliza pe atingerea priorităţii pe termen lung de dezvoltare a dimensiunii europene 
a educaţiei,  prin folosind resursei umane şi a competenţelor acumulate. Experienta acumulata in cadrul proiectelor va 
reprezenta un atu major pentru a dezvolta si alte proiecte in aceasta directie.  
Luand in considerare prioritatile identificate la nivel european prin New Skills Agenda for Europe, precum si cerintele 
pietei muncii, exemplele de bune practici acumulate in cadrul proiectelor vor fi diseminate si promovate prin diferite 
activitati (Targul Ofertelor Educationale, Job Shadow Day, prezentari interactive si workshopuri) in asa fel incat scoala 
noastra sa constituie prima optiune pentru cat mai multi elevi cu un nivel de pregatire adecvat. La nivelul dezvoltarii 
strategice viitoare a colegiului, directiile de imbunatatire vor fi:  
a) internaţionalizarea dimensiunii curriculumului școlar se va realiza: 
- la nivelul ariei curriculare tehnologii, CDL-urile vor fi abordate integrat, evidentiind atat cerintele la nivel national, cat 
si european. 
- la aria curriculară limbă şi comunicare – realizarea unor auxiliare curriculare pentru dezvoltarea competenţelor 
lingvistice de specialitate care sa faciliteze comunicarea directa cu toate categoriile de clienti straini.  
- la aria curriculară consiliere şi orientare – iniţierea în aspecte cum ar fi  identificarea consecinţelor negative ale  
alegerii unei meserii necorelate cu abilitatile personale si cerintele pietei muncii. 
Mai mult decât atât se va asigura condiţia pentru o abordare cross-curriculară  a conţinuturilor. Această abordare se 
bazează foarte mult pe ancorarea în realitate a activităţii didactice, şi conectarea la cerintele profesionale ale 
secolului 21 la nivel national si european.  
Familiarizarea cu instrumentele Europass si ECVET va permite in viitor recunoasterea competentelor si abilitatilor 
dobandite in diferite contexte atat la nivel European, cat si national. 
b) prin dezvoltarea competenţelor de cooperare şi comunicare europeană se va realiza:  
- cresterea ratei de angajare a absolventilor in strainatate 
- cresterea procentului elevilor care vor continua studiile in  invatamantul universitar,  
c) prin dezvoltarea competenţelor interculturale se va realiza: 
- asigurarea unuia dintre drepturile lumii moderne, adică circulaţia liberă a persoanelor în scop individual şi profesional.  
- înțelegerea diversităţii culturale, dezvoltarea toleranţei, adaptabilităţii şi flexibilităţii continue, atât pentru elevii, cât şi 
pentru profesorii şcolii.  
- conceperea și derularea de noi proiecte de parteneriat strategic .   
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• se evidențiază importanța învățării limbilor străine, și se promovează conștiința interculturală și inovația metodelor 
pedagogice.                                                   

• Școala pregătește elevi capabili să facă față cu succes provocărilor pieței muncii europene. Până la sfârșitul proiectului 
(31.07.2018), 5 dintre profesorii VET ai școlii își vor fi îmbunătățit competențele de utilizare a metodelor inovative de 
predare a disciplinelor tehnice, 28 de elevi VET își vor fi dezvoltat abilitatile practice in domeniul profesional prin 
efectuarea de stagii de instruire practică în companii europene iar toți acești participanți la proiect își vor fi dezvoltat 
competențele de comunicare profesională într-o limbă de circulație europeană (limba spaniolă).        

• Dezvoltarea competentelor antreprenoriale la elevii implicati si a celor de protectia 
mediului.                                                       

• Preluarea de bune practici in vederea perfectionarii predarii, stabilirea de parteneriate in vederea realizarii de cercetari 
cu relevanta internationala                                                  

• Cele 2 proiecte Erasmus Plus derulate de scoala noastra au deschis apetitul elevilor de la specializarea matematica 
informatica pentru a aprofunda cunostiintele in domeniul IT, i-au constientizat de posibilitatile care li se ofera pe piata 
muncii europene.                                       

• imbunatatirea proceselor de predare si formare. deschiderea catre noi 
profesii                                                        

• Atat parteneriatul strategic pe care l-am finalizat în august 2017, cît si proiectul de mobilitate scolara pe care il avem in 
implementare au contribuit pana acum foarte mult la dezvoltarea dimnesiunii europene a scolii noastre. Atat elevii, cat 
si cadrele didactice si-au imbunatatit competentele de limba engleza (limba de derulare a proiectelor) si competentele 
digitale (colaborand cu partenerii nostri cu ajutorul a diverse instrumente TIC). Procesul instructiv-educativ a fost 
imbunatatit prin folosirea unor metode si mijloace moderne de predare intalnite la partenerii nostri europeni.      

• - posibilitatea cadrelor didactice  de a aplica cunostintele dobandite                                                         

• Derularea unor proiecte pe E-twinning. 
Constientizarea de catre cadre didactice si elevi a apartenentei la Comunitatea europeană.                                              

• - a dus la internaționalizarea instituției beneficiare şi  
cooperarea sporită cu instituția parteneră.                                                       

• Prin proiectul castigat am inteles mai bine mecanismul scrierii unui proiect Erasmus+  

• Cunoasterea altor sisteme educationale din spatiul 
european.                                                          

• In liceele tehnologice instruirea practică de calitate a elevilor este o condiție a creșterii inserției profesionale a 
absolvenților pe piața locală și europeană a muncii, iar proiectul Erasmus VET cuprinde oportunități de formare a 
elevilor  în cadrul unor mobilități europene in care elevii se familiarizeaza cu cerintele angajatorilor europeni.                               

• Îmbogățirea bazei metodologice adaptată la contextul european în educația copiilor în funcție de particularitățile 
acestora                                                    

• Cresterea numarului si diversificarea partenerilor europeni.                                                          

• Dobîndirea prin munca in echipa internațională de noi tehnici și strategii de abordare educațională individualizată la 
copiii cu CES, alinierea instituției noastre la metode noi, europene, inovative.                                             

• Dezvoltarea unui curriculum si a unei metodologii de implementare cu elemente inovative in 
gestionarea aspectelor de incluziune prin arta de elevi in situatie de risc.                                               

• -o mai buna colaborare inter-institutionala cu partenerii Europenei 
-un grad crescut de confidenta in munca pe care o depunem la nivel European ( calitate sporita a trainingurilor noastre 
versus traininguri la care am participat)                                         

• In primul rand institutiile de invatamant au nevoie de aceasta expunere, colaborarea cu profesori din alte institutii de 
invatatmant ofera deschidere, previne plafonarea, inspira si motiveaza. Mai mult, la nivel de unitate am putut anticipa 
foarte multe situatii de criza. Fiecare proiect, ne-a ajutat sa ne formam noi competente, noi cunostinte si noi cercuri 
sociale atat pe plan profesional, cat si personal.                        

• exersarea conversatiei intr-o limba de circulatie internationala                                                     

• Schimburile de bune practici educationale. Crearea de oportunitati de promovare a universitatilor romanesti in spatiul 
european.                                                    

• Initierea unor parteneriate transnationale noi dar si consolidarea celor existente cu institutii si organizatii ce actioneaza 
in acelasi domeniu de activitate.                                                 

• Deschiderea oferită beneficiarilor si institutiei per ansamblu spre valorile culturii 
europene.                                                       

• - implementarea unor practici inovatoare bazate pe învățarea reciprocă și schimbul de 
experiență                                                      

• deschiderea oportunitatilor si motivarea pentru o permanenta dezvoltare a competentelor personale si profesionale a 
angajatilor                                                   
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• Proiectele Erasmus+ sprijină dezvoltarea, transferul şi/sau implementarea de practici inovatoare, precum şi 
implementarea de iniţiative comune cu scopul promovării, cooperării, ȋnvăţării reciproce (peer learning) şi schimbului de 
experienţă la nivel european.                                      

• Intrarea in legatura cu alte organizatii, schimbul de informatii si bune practici intre 
organizatii.                                                       

• Contacte cu alte institutii de invatamant, exemple de buna practica.                                                         

• Cresterea calitatii actului de predare ca urmare a accesului la informatii noi, moderne si de ultima ora pentru domeniile 
de activitate ale cadrului didactic.                                                 

• Susținerea dezvoltării de cursuri pe subiecte de actualitate dar insuficient abordate, Cadrul de interacțiune cu alte 
universități și studenți din alte țări UE                                                 

• Produsele finale realizate de cele trei tari implicate in proiect a sporit valoarea europeana a institutie 
noastre.                                                     

• Stabilirea si dezvoltarea de contacte si realizarea unui networking cu institutiile partenere, precum si castigul de 
experienta internationala al beneficiarilor de mobilitati.                                               

• Crearea unei culturi europene, diversificarea metodelor, tehnicilor, instrumentelor de predare- invatare - evaluare, 
coeziunea grupurilor, dezvoltarea unor concepte privind egalitatea de sanse, toleranta, flexibilitate, afoptarea unei 
viziuni inovatoare privind sistemul educational, cresterea calitatii invatarii                                  

• Atractivitate în actul didactic, o mai mare deschidere a elevilor în ceea ce privește sistemul de învățământ 
occidental.                                                    

• Cadre didactice informate, metode moderne de predare                                                           

• Profesorii și-au dezvoltat abilitatea de a lucra într-o echipă europeană și  făcut cunostinţă cu alte practici de predare din 
Europa . 
Școala a devenit mult mai deschisă , prestigiul școlii în comunitate a crescut prin dimensiunea europeană a educației pe 
care o oferă dar și prin expertiza acumulată în schimbul de bune practici cu  școli din Europa. 
Proiectul a adugat plus valoare școlii, iar pentru elevi și profesori a însemnat o conșientizare a resurselor proprii și 
stimularea motivării la propria dezvoltare personală si profesională.           

• Scoala a capatat o mai mare deschidere catre alte sisteme educationale, implementand noi cursuri optionale, studierea 
limbilor straine a devenit o prioritate.                                                

• Cadrele didactice incep sa constientizeze faptul ca progresul lor si al copiilor poate veni doar printr-o deschidere fata de 
valorile promovate in spatiul european                                                

• Deschiderea orizontului  european ,îmbunătățirea imaginii scolii in comunitatea locală,  oportunități de colaborare 
pentru viitoare proiecte, îmbunătățirea abilităților de comunicare în limba engleză, a competentelor de relationare și 
TIC etc.                                        

• Cresterea calitatii actului educativ.                                                             

• Acest proiect european permite  compatibilizarea   sistemului   educational   romanesc cu cel european si   poate fi un 
model  de  „buna  practica”  ce  poate  fi  multiplicat la alte nivele.                                               

• Dezvoltarea competentelor si abilitatilor de viata, promovarea  dialogului intercultural, cetateniei europene in randul 
tinerilor                                                    

• - deschiderea catre valorile europene si integrarea acestora in cultura scolii; 
- posibilitatea de a analiza educatia furnizata de scoala romaneasca in raport cu sistemele de invatamant europene prin 
impactul direct cu acestea si observarea rezultatelor in termeni de performante.                                    

• Proiectul Erasmus+ în implementare va contribui la cresterea prestigiului școlii ca urmare a dezvoltării unor competențe 
profesionale și sociale pe care elevii le vor dovedi la locul de muncă, vor obține Certificate profesionale și lingvistice care 
pot fi un punct forte pentru inserția pe piața muncii atât în țară cât și în Europa.                                

• Promovarea valorilor școlii, schimbul și imprementarea de practici inovatoare, promovarea tradițiilor românești, 
egalitatea de șanse.                                                    

• Cresterea calitatii actului educativ prin deschidere spre valorile europene si prin constientizarea apartenentei la cultura 
europeana.                                                    

• Un număr mare de tineri din ţări diferite şi medii sociale care au intrat în contact şi au trăit şi lucrat împreună duce la 
înţelegerea mai bună a dimensiunii europene, a aspectelor interculturale. În special pentru tinerii cu oportunităţi 
reduse aceste proiecte duc la o deschidere a orizonturilor, la o creştere a respectului de sine şi încrederii în viitor.                              

• Stapanirea mai buna a unei limbi de circulatie 
internationala.                                                          

• Dezvoltarea competentelor cadrelor didactice implicate in proiecte, cresterea renumelui scolii in plan local si nu numai, 
dezvoltarea personala a elevilor implicati in proiecte                                               

• cunoașterea pieței muncii europene 
dezvoltarea competențelor lingvistice                                                         
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• Consolidarea dimensiunii internationale a educatiei si formarii 
profesionale                                                         

• tinerii se cunosc intre ei, apreciaza alte tari, leaga prietenii, isi imbunatatesc limba engleza, afla cat de mobila e 
Europa                                                    

• La nivelul instituţiei se realizează noi abordări în demersul didactic prin aplicarea metodelor şi tehnicilor moderne în 
activitatea de predare-învăţare-evaluare. Elevii îşi dezvoltă creativitatea şi inventivitatea, îmbinând metodele moderne 
cu mijloacele multimedia şi TIC.                                     

• Inovatie in educatie, colaborare la nivel european intre scoli                                                          

• Deplasările masive de populații dinspre est spre vest și globalizarea comunicării necesită o nouă abordare a nevoii de a 
învăța o limbă străină. Și anume, se evidenţiază în acest context nevoia imperativă de dobândire a unui comportament 
lingvistic adecvat situațiilor de comunicare concretă de la o țară la alta. Prin urmare, înlocuirea obiectivelor culturale ale 
învățării limbilor străine, în principal, cu obiective legate de analiza nevoilor reale ale cursantului, a condus la o nouă 
configurare a obiectivelor și modalităţilor specifice de învățare.           

• Cooperarea si comunicarea cu cadre didactice si elevi din alte țări europene. Șanse egale oferite elevilor și cadrelor 
didactice de a experimenta școala în alte contexte. Îmbunătățirea abilităților de comunicare într-o limbă europeană, cât 
și abilitățile de TIC.                                       

• Continuturile, metodele, procedeele si materialele didactice  folosite de cadrele didactice din institutiile partenere 
constituie valoarea adaugata  in dezvoltarea dimensiunii europene a unitatii noastre.                                            

• A îmbunătățit calitatea serviciilor de educație.                                                            

• Proiectele au oferit asociatiei noastre posibilitatea de a incheia parteneriate si colabora cu institutii din Europa,au facut 
ca organizatia sa aiba vizibilitate pe plan european.                                               

• Promovarea valorilor școlii, schimb de bune practici cu instituții similare din UE, promovarea valorilor și tradițiilor 
României peste hotare.                                                  

• Interculturalitatea , capacitatea de a vorbi intr.o limba straina .intelegerea altor culturi si a modului in care se intampla 
lucrurile intr.o alta tara, deschiderea catre alte persoane , acceptarea diferentelor si reducerea stereotipurilor                                         

• Dezvoltarea resursei umane, imbunătățirea calității educației oferite de școală prin elementele de inovație aduse de 
proiecte                                                    

• Se realizeaza un schimb profesional, cultural și personal, care îi ajută pe participanți să conștientizeze asemănările și 
deosebirile dintre țările participante.                                                 

• Bune practici si networking                                                             

• - dezvoltarea competentelor de comunicare in limbi straine si competente digitale atat pentru profesori cat si pentru 
elevi 
- dezvoltarea unor competente relevante pentru piata muncii                                              

• Imbunatatirea competentelor formatorilor care au participat la 
cursuri.                                                         

• Ca student participant inn programul Erasmus+ am venit in contact cu studenti din alte tari europene, am fost integrat 
pentru o perioada de timp intr-un context cultural, diferit fata de cel autohton, cu un deosebit respect pentru valorile 
europene. Astfel, consider ca institutia beneficiara dispune acum de o dimensiune europeana crescuta.                              

• Prin participarea la proiectele Erasmus+ s-au îmbunătățit serviciile educaționale oferite de școală, a crescut interesul 
cadrelor didactice pentru propria dezvoltare profesională.                                              

• Posibilitatea de a face schimb de experienta intre sisteme de educatie 
diferite                                                        

• -Abordari europene ale actului educativ prin implementarea unor practici insusite la cursuri de formare 
-Parteneriate cu alte scoli europene                                                  

• Posibilitatea elevilor de a patrunde in miracolul tarilor europene 
vizitate.                                                         

• A contribuit la creșterea șanselor de afirmare si la extinderea participării si la alte programe si 
competitii                                                      

• Dobândirea sau dezvoltarea unor abilități și competențe complementare celor vizate de sistemul de învățământ 
românesc.                                                     

• schimbul de bune practici, dezvoltarea abilitatilor TIC si de comunicare in limba proiectului si a scolilor 
partenere                                                     

• Dezvoltarea abilitatilor practice a elevilor. 
Stimularea interesului elevilor in domeniul sttiintelor(fizica, chimie, biologie).. 
Imbunatatirea competentelor lingvistice. 
Cunoasterea si intelegerea culturii si civilizatiei europene. 
Incurajarea dezvoltarii spiritului civic bazat pe toleranta, nediscriminare si fara prejudecati. 
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Importanta stiintelor in rezolvarea problemelor de mediu. 
Deschiderea catre activitatile de voluntariat.                     

• Imbunatatirea modului de predare si formare                                                            

• Dezvoltarea competentelor,dezvolarea coeziunii sociale,modernizarea sistemelor de educatie si 
formare                                                     

• - experienta europeana in formarea competentelor profesionale 
- aplicabilitatea informatiilor intr-o limba straina 
- stabilirea de contacte viitoare cu alti factori interesati 
- cresterea atractivitatii calificarilor profesionale                                          

• integrararea institutiei la valorile educatiei profesionale din 
Europa                                                         

• - o poarta deschisa catre Europa 
- imbunatatirea limbii engleze la elevi si la profesori 
- promovarea traditiilor locale 
- cunoasterea altor ttsditii din Europa                                                

• - noi cooperări cu partnerei din Europa, care nu se limitează la proiecte Erasmus 
- am reușit să implicăm stekeholderși locali în proiecte de cooperare Europeană 
- chiar dacă nu suntem o instituție publică, prin aceste proiecte am avut o contribuție importantă la diversificarea 
programelor educațioale în mai multe școli din zonă.                               

• toleranta si cunoastere mai buna a spatiului si culturii 
europene                                                          

• popularitate in judet                                                              

• Deschidere spre nou, implementare de metode și mijloace 
noi.                                                          

• Modernizarea sistemului de educatie                                                            

• -o sansa in plus pentru integrarea tinerilor pe piata muncii                                                          

• îmbunătățirea calității serviciilor de educație                                                            

• the common work in an international team for developing useful tools and 
knowledge                                                        

• este o deschidere catre practicile europene in domeniul educatiei                                                         

• Colaborarea si interactiunea directa cu scoli europene a facilitat perfectionarea cadrelor didactice, imbunatatirea 
actului didactic dar si a managementului institutiei prin schimbul de bune practici si de experienta realizat. Prin 
proiectele Erasmus+ scoala noastra (cadre didactice, elevi, parinti) a avut ocazia de a intra in contact cu noi viziuni si 
misiuni ale scolilor europene partenere.                          

• Dezvoltare institutionala, formare profesionala, oportunitati de cunoastere si 
relationare                                                       

• Instituția beneficiara va avea cadre didactice deschise spre inovație, prin utilizarea unor tehnici și metode moderne de 
predare, copiii vor fi antrenați în activitati interactive, iar părinții mulțumiți de rezultatele obținute.                                             

• continuarea de schimburi de experiență cu alte unități de învățământ,  

• Este importantă pentru promovarea instituției și totodată a cadrelor didactice din 
instituție.                                                       

• Creșterea oportunităților de angajare a elevilor participanți, dezvoltare personală și 
profesională.                                                      

• Asigura vizibilitate si stabilteste parteneriate internationale                                                          

• Pentru proiectele VET, impactul cu o alta mentalitate a muncii si o altă 
cultură.                                                        

• Imbunatatirea abilitatilor de comunicare in limba engleza, a cunostintelor didactice si pedagogice, culturale, sociale etc. 
Schimb important de informații profesionale și culturale                                                           

• Valoarea adaugata este de un real folos in dezvoltarea dimensiunii europene a institutiei 
noastre.                                                      

• o mai buna integrare a absolventilor pe piata muncii din 
Europa                                                          

• -calitate in educație 
-oportunitate de colaborare in alte proiecte 
-a crescut posibilitatea de angajare a absolvenților in cadrul european                                                   

• internationalizarea actului didactic                                                             

• Îmbunătățirea calității serviciilor de educație și formare.                                                           
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• Proiectul Erasmus+ Ka1 pe care il avem in derulare este definitoriu pentru crearea si dezvoltarea dimensiunii europene a 
scolii noastre prin perfectionarea didactica a celor sase participanti la cursurile de formare pentru care am obtinut 
finantare, prin popularizarea proiectului si prin cresterea calitatii actului educational furnizat.                               

• Imbunatatirea calitatii serviciilor de educatie si formare, promovarea cetateniei active, modernizarea sistemelor de 
educatie.                                                    

• Internationalizare crescuta                                                             

• Dezvoltarea unor abilitați informatice prin intermediul unor programe informatice  

• Prin proiectele derulate unitatea noastră de învățământ a reușit să se ridice la nivelul școlilor 
europene.                                                      

• O atitudine pozitivă față de un proiect european și valorile UE, motivatie sporita a beneficiarilor fata de activitatile 
zilnice, legaturi intre scoli europene, motivatie crescuta fata de invatarea limbilor straine.                                            

• o mai mare  deschidere fata de alte culturi europene, o mai buna  intelegere a diversitatii  

• aplicarea unor noi strategii didactice activizante pentru elevi, imbogatirea lingvistica si 
culturala.                                                      

• Intreg conceptul este foarte util si aduce mari beneficii la nivel educational, dar mai ales la nivel imbunatorii 
competentelor transversale ale participantilor atat institutiei noatre, cat si tarii si Europei.                                            

• Consider ca proiectele Erasmus sunt de mare valoare pentru dezvoltarea dimensiunii europene a instituției beneficiare  

• Deschide noi perspective tinerilor cercetatori sau studenti                                                          

• - Să dezvolte punctele forte  individuale, cu așteptări mari și adecvate pentru fiecare copil.  
- Lucru pe obiective individuale, în timp ce participă la viața de clasă cu alți elevi de  aceiasi vârstă.  
-  Să isi implice părintii în educația și în activitățile școlilor locale.  
- Educație incluzivă oferă oportunități de a învăța despre și de a  accepta diferențele individuale, creșterea încrederii de 
sine. 
- Dezvoltata prietenii intre o larga varitate de copii, fiecare cu nevoile  si abilitatile lor individuale  
- Afectează pozitiv, atât de scoala si comunitatea apreciind diversitatea și includerea la un nivel mai larg.       

• -cooperare internationala 
-capacitatea de a comunica intr-o limba de circulatie internationala in randul elevilor si cadrelor didactice 
-abordarea comuna la nivel european a unor teme propuse prin proiecte                                           

• Noi modele de buna practica 
Apartenenta intr-o retea de profesori din scolile internationale 
Imbunatatirea competentelor lingvistice si TIC 
Încrederea in competenta profesionala 
Dorinta de a invata pe tot parcursul vietii                                           

• Formarea elevilor, faptul ca intra in contact cu institutii din Europa, pregatirea pedagogica si culturala a lor, pregatirea 
lingvistica, faptul ca afla de existenta unor documente ca CV, Europass,scrisoare de intentie, si invata sa le completeze.                                        

• Schimburile de experienţă şi de bune practici; integrarea 
europeană.                                                         

• Schimbul de bune practici favorizeaza dezvoltarea institutionala la nivelul managementului, activitătilor didactice, al 
implementarii si dezvoltarii valorilor europene si la nivelul construirii si altor parteneriate educationale europene.                                         

• Cunoașterea interculturala, recunoașterea diferitelor competente la nivel 
european.                                                        

• Scoala si-a imbunatatit managemntul, profesorii au devenit mai receptivi la schimbare, au inceput sa introduca in 
desfasurarea lectiilor jocurile didactice, elevii mai increzatori in ei insisi, lucrul in echipa s-a imbunatatit, ei sunt pregatiti 
pentru noi proiecte europene la liceele unde continua sa studieze.                                  

• Imbunatatirea relatiilor internationale                                                            

• Schimbarea mentalităților, atitudinilor si 
comportamentelor.                                                          

• experienta in derularea de proiecte cu finantare nerambursabila,calitatea resursei umane formate prin proiect, 
parteneriatele nationale si transnationale create.                                                

• Institutia se bucura de o mai mare importanta acordata de celelalte institutii la nivel local, national, 
european.                                                     

• Dezvoltarea de noi competențe ale elevilor și profesorilor                                                          

• Promovarea spiritului de echipa                                                             

• Scoala noastra a obtinut titlul de Scoala Europeana. 
Am preluat exemple de buna practica de la scolile parrenere                                                    

• La nivelul institutiei se vor realiza noi abordari in demersul didactic prin aplicarea metodelor si tehnicilor moderne in 
activitatea de predare-invatare-evaluare , adaugand institutiei plus valoare si contribuind astfel la consolidarea 
dimensiunii europene in activitatea din scoala.                                      
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• O usoara imbunatatire a modului in care comunitatea locala priveste persoanele cu dizabilitati.                                                   

• Cooperarea intre institutii din tarile participante la programul 
Erasmus+                                                         

• Dezvoltare personală, profesională şi socială prin dezvoltarea de competenţe (cunoştinţe, abilităţi, atitudini) într-un 
context internaţional; 
Recunoașterea in țară a rezultatelor învățării dobândite; 
Creşterea calității şi a atractivităţii educaţiei oferite de școală.                                       

• realizarea si utilizarea unor instrumente de lucru cu elevii care imbunatatesc calitatea serviciilor de educatie furnizate 
de scoala                                                   

• Valoarea Proiectelor Erasmus Plus pentru instituția beneficiară în opinia mea , este posibilitatea creării de relații de 
parteneriat internaționale și buna pregătire profesională a beneficiarilor de bursă                                            

• Internationalizarea invatamantului superior                                                             

• stabilirea si dezvoltarea relatiilor cu institutii din strainatate, schimb de experienta, dezvoltare 
profesionala                                                     

• participarea la acest proiect  european ne-a oferit oportunitatea de a ne racorda la noile tendinţe europene în domeniul 
educaţiei. În timpul desfăurării proiectului au fost îmbunătățite competențele de comunicare lingvistică, competențele 
digitale, au fost dezvoltate spiritul de echipă, capacitatea de adaptare la situații noi, capacitatea de analiză . 
deschidere la noutati                                                              

• Dezvoltarea de noi strategii in invatamantul universitar                                                           

• Deschidere catre nou la nivelul profesorilor si al elevilor                                                           

• Utilizarea de noi metode de educatie                                                            

• Internationalizarea institutiei, dezvoltarea competentelor cadrelor didactice si a 
studentilor                                                       

• Consolidarea de parteneriate intre diverse institutii de invatamantla si schimbul de noi oportunitati stiintifice si 
culturale                                                    

• In primul rand oameni care nu au iesit niciodata in strainatate au ocazia prin intermediul programului Erasmus.Isi 
schimba mentalitatea si capata o cu totul alta viziune despre ce inseamna invatamant european.Exemplele de buna 
practica pot fi aplicate si la noi,in scoli chiar daca,cu resurse financiare mai putine.                                 

• Proiectele Erasmus + au o valoare imensa in dezvoltarea dimensiunii europene a instituției 
benefiare.                                                      

• schimb de bune practici, formare la standarde europene                                                          

• Prin implicarea activă în activităţi de cooperare la nivel european, se asigură accesul profesorilor la formare continuă și 
accesul elevilor la o educaţie  de calitate, prin raportare la standardele europene, prin valorificarea  diversităţii 
experienţelor didactice şi culturale, prin promovarea multilingvismului, nu atât ca mijloc de comunicare, cât, mai ales, 
ca modalitate de acces nemijlocit la valorile şi patrimoniul cultural internaţional.                     

• cresterea gradului de pregatire al cadrelor didactice interesate 
-introducerea rapida a noutatilor din alte sisteme educative                                                    

• - Dezvoltarea parteneriatului și cooperarii eruropene în domeniul formarii profesionale initiale  și continue 
-  Oportunitiți de formare profesionala la nivel european diferite de ofertele locale 
- creșterea gradului de înserție socială și profesională 
Imbunatatirea cunostintelor lingvistice, dezvoltarea personala a profesorilor si elevilor implicati in proiect. 
Imbunatatirea imaginii institutionale in comuniatea locala, dezvoltarea relatiilor institutionale in mediul local, regional 
si national. 
Cresterea motivatiei elevilor pentru rezultate mai bune la invatatura si cresterea dorintei de afirmare personala. 
Dobandirea unui cerfificat de competente recunoscut la nivel european pentru elevii crae au perticipat la stagiul de 
formare.            

• Institutia isi va forma noi parteneriate cu institutii din alte tari 
europene                                                         

• dialogul intercultiural, egalitatea de sanse, cooperarea directa si stimularea motivatiei pe tot parcursul 
vietii                                                     

• Schimbul de bune practici cu profesori din alte tari europene, dezvoltarea competentelor de comunicare in limba 
engleza, promovarea valorilor europene prin diverse activitati formale si non-formale.                                             

• Aduce mult prestigiu scolii/comunitatii noastre scolare.                                                           

• Putem avea informații despre  programele educationale si tradițiile altor țări din 
Europa                                                       

• adoptarea strategiilor inovative specifica educatiei eurpene                                                          

• Imbunatatirea calitatii serviciilor educationale                                                            

• Creșterea calitătii procesului instructiv-educativ                                                           
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• dezvoltarea de competenţe relevante pentru piaţa muncii                                                           

• Gradul de pregatire al tinerilor in vederea integrarii pe piata europeana a muncii; 
Cresterea atractivitatii institutiei  de educatie si formare                                                  

• -Cunostintele dobandite despre sistemele educative ale tarilor participanete vor fi un motiv de stimulare 
organizationala pentru integrare in spatiul european pentru cooperare la nivel european si prin dezvoltarea 
cunostintelor si aptitudinilor necesare unui sistem educativ competitiv. 
-Va conduce la imbogatirea cursurilor/instruirilor prin noile cunostinte dobandite. 
-Prin actiunile de diseminare vom contribui la atragerea altor adulti din cadrul organizatiei sau din comunitate sa 
participe la Programul Erasmus+. 
-Creaza premisele initierii de parteneriate europene pentru initiative comune in domeniul formarii profesionale pentru 
adulti la care vor participa atat membrii organizatiei cat si adultii din grupul tinta. 
-Dezvoltarea si extinderea posibilitatilor de perfectionare profesionala. 
-Stimularea utilizarii tehnicilor moderne de comunicare cu ajutorul internetului pentru activitati de informare/explorare. 
-Stimularea invatarii unei limbi de circulatie europeana. 
-Sensibilizarea schimburilor interculturale. 
-Este important schimbul de experienta si informatii in domeniul formarii profesionale si ajuta la dezvoltarea colaborarii 
intre participanti/institutii pentru promovarea bunelor practici si cultivarea dimensiunii interculturale a educatiei. 

• Proiectul Erasmus+ aflat în implementare la școala noastră aduce un plus în dezvoltarea dimensiunii europene deoarece  
asigură colaborarea cu alte școli europene, schimbul de bune practici și șansa de a vedea și experimenta alte politici 
educaționale. Participanții la acest proiect capătă o perspectivă mai amplă asupra unor teme relevante, cum ar fi 
incluziunea în școli și combaterea discriminării, pe lângă faptul că își îmbunătățesc și competențele lingvistice.                  

• dezvoltare competente psihopedagogice si de specialitate                                                          

• Şcoala în care îmi desfăşor activitatea are o dimensiune europeană prin proiectele europene pe care le-a desfăşurat şi 
pe care le are în derulare în acest moment, prin participarea profesorilor la activităţi de formare continuă. Participarea 
la proiecte a oferit oportunitatea de a promova imaginea liceului prin prezentarea acestor acţiuni  întreprinse de-a 
lungul timpului, rezultatele obţinute, progresele făcute în vederea alinierii procesului educativ desfăşurat în instituţia 
noastră cu cel desfăşurat în alte şcoli din diverse ţări ale Uniunii Europene. Această promovare a ajutat la creşterea 
încrederii tuturor în calitatea învăţământului oferit de şcoala noastră şi în capacitatea liceului de a fi un adevărat centru 
de resurse pentru elevi, părinţi, dar chiar şi pentru întreaga comunitate.   

• Un mare plus in interrelationarea cu alte state membre.                                                          

• Valoare adaugata consta in tot ceea ce se infaptuirste prin aceste proiecte: incluziune sociala, acces la informatii, 
dezvoltarea abilitatilor participantilor in context non-formal.                                               

• Abordarea europeana a unor tematici de interes , dezvoltarea unor abilitati de munca in echipe  transnationale , 
implicarea echipelor de proiect  transdisciplinare in activitatile de proiect,  dobandirea  unor capacitati intelectuale si 
morale ca, de pilda, empatia, toleranta, dialogul intercultural, imbunatatirea relatiilor interpersonale,, o viziune mai 
corecta si mai deschisa asupra celorlalti prin cunoasterea directa.                       

• Diversificarea ofertei de invatare pentru elevii de liceu                                                           

• Insertia elevilor absolvenți pe piața muncii , reducerea abandonului școlar si a părăsirii timpurii a școlii , învățarea unui 
stil de viața sănătos , reducerea obezității                                                 

• Dezvoltarea relatiilor de colaborare si identificarea unor noi oportunitati de actiune sociala si 
finantare.                                                      

• Experiență în scrierea și implementarea de proiecte; dezvoltare profesională, experiență profesională, dezvoltare de 
parteneriate.                                                   

• Investiție buna in dezvoltarea personală a studenților.                                                           

• Schimbul de experienta, cunoastere adaugata, expertiza castigata.                                                         

• Cresterea gradului de internationalizare a USAMV Iasi. 
Posibilitatea de a incheia colaborari in domeniul didactic si de cercetare stiintifica.                                                  

• Consideram ca proiectele Erasmus+ derulate in universitati au o mare influenta in procesul de internationalizare al 
acestor institutii si in modernizarea sistemelor de educatie si formare.                                             

• cred ca proiectele schimba vieti, atat pe plan local cat si international. Sub ochii mei am vazut destine care s-au 
schimbat in bine gratie acestor proiecte, oameni care au capatat putere de exprimare, care au refuzat sa se mai 
considere marginalizati.Toate eforturile facute de noi ca asociatie , imi dovedesc ca aceste proiecte aduc o schimbare 
doar daca suntem deschisi sa o primim. Valoarea adaugata a acestor proiecte in aceasta consta.                    

• Institutia noastra a devenit mai vizibila in mediul in care ne desfasuram activitatea. Initiativele institutiei nostre sunt 
apreciate si am devenit "interesanti" ca si parteneri in diferite proiecte...                                             

• Strategii didactice atractive, inclusiv legate de utilizarea noilor 
tehnologii.                                                         
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• Prin implementarea proiectelor E+  se asigura dezvoltarea si imbunatatirea continua a competentelor personale si 
profesionale ale elevilor și cadrelor didactice , ceea ce reprezinta un  aspect  esential al  societatii actuale, in continua 
schimbare.S-a imbunatatit considerabil finalitatea activitatii noastre didactice - aceea de a forma tineri intr-un anumit 
domeniu profesional dar, in acelasi timp, de a forma cetateni capabili sa traiasca intr-o societate multiculturala, 
inclusiva si toleranta sa traiasca in calitate de cetatean european; sa fie responsabili de propria dezvoltare 
profesionala. Toate aceste deziderate nu se pot realiza fara o larga colaborare intre actorii implicati in educatia si 
formarea elevilor,  plecând de la nivel local şi până la nivel european. Participarea in proiecte europene dezvolta  
motivatia de a invata, creativitatea, inovatia si dupa terminarea invatamantului obligatoriu, capacitatea de a actiona 
independent, de a accesa si  procesa informatia, de a utiliza noile tehnologii informationale in domeniile  proprii de 
formare.  
Conform acestei abordari, activitatea noastra didactica a capatat si a dezvoltat cu fiecare an dimensiunea europeana a 
educatiei.  

• Dezvoltare, atragere elevi pt.invatamant tehnologic, cresterea calitatii calificarilor elevilor, experienta si alinierea la 
standarde europene de invatamant tehnologic conform pietei muncii actuale.                                             

• gasirea de valori comune intre participanti si schimbarea mentalitatilor de predare in cazul meu , aducand un plus de 
schimbare a metodei de predare  prin introducerea metodelor nonformale in sustinerea activiatilor scolare .                                         

• Cadre didactice constiente cu privire la necesitatea dezvoltarii dimensiunii europene a 
scolii                                                       

• Proiectul care se afla in derulare ajuta la integrarea sociala a tinerilor din mediul rural prin cresterea promovabilitatii la 
examenele sustinute.                                                   

• noi practici implementate in institutie care isi dovedesc sustenabilitatea in timp, personal pregatit care sa aplice noi 
metode de invatare/formare, tineri implicati in retele europene de tineret                                             

• Tematica generoasă a proiectului are o aplicabilitate internațională, fiind capabile să suscite interesele educaționale ale 
elevilor, dezvoltându-le inițiativa și creând premisele formării unei personalități lipsite de complexe sociale, cu o 
atitudine de respect față de valorile europene, imbunatatirea calitatii vietii.                                  

• Educatia si deschiderea orizontului cultural                                                            

• Viziunea integratoare a abordării disciplinelor de învățământ și/sau ariilor curriculare 
Dezvoltarea competențelor de comunicare într-o limbă străină 
Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice ca urmare a schimbului de experiență cu profesori din alte țări europene                                      

• Prin participarea instituției noastre la programul Erasmus+, s-a realizat o mai mare deschidere către comunitate, către 
realizarea de noi parteneriate, cadrele didactice, elevii și părinții elevilor dorind continuarea implicării în realizarea de 
proiecte în cadrul programului. Elevii și-au dezvoltat abilitățile de comunicare într-o limbă străină, și-au format și 
dezvoltat capacitățile de interrelaționare și lucru în echipă, iar cadrele didactice au dobândit noi competențe în 
domeniul profesional. Schimburile de bune practici la nivel european au dus la creșterea calității actului instructiv-
educativ-terapeutic.     

• Dobândirea de către profesorii participanți de noi abilități și competențe în raport cu cerințele educaționale 
europene. 
implementarea unor activități de tip e-learning.                                                

• Promovarea bunelor practici referitoare la reciclarea deșeurilor și protejarea mediului la nivel local, național și 
european.                                                    

• Cresterea numarului de parteneriate cu institutii europene.                                                           

• Noi abordări ale elevilor, noi strategii didactice.                                                           

• Imunatatirea competentelor de management de proiect, competentelor intr-o limba straina, competente digitale. 
Exemple de bune practici care pot fi implementate la nivel local. Imbunatatirea cooperarii transnationale intre scoli, 
promovarea inovatiei in utilizarea metodelor pedagogice.Sprijinirea elevilor in gasirea de raspunsuri la provocarile lumii 
contemporane.                            

• Elevii constientizeaza mai puternic importanta educatiei; sunt mai interesati de studierea disciplinelor scolare, creste 
interesul pentru insusirea unei limbi straine, se imbunatatesc competentele in domeniul TIC, creste increderea in fortele 
proprii, creste nivelul de socializare etc.  
Profesorii isi imbunatatesc competentele, dobandesc experienta internationala, se pot face mai usor schimburi de 
experienta, se realizeaza cimparatii, adaptari si imbunatatiri ale procesului instructiv-educativ. 
Parintii elevilor sunt mai implicati in activitatile propuse de reprezentantii institutiei si creste colaborarea cu scoala. 
Scoala isi intareste pozitia si imaginea pe plan local, national si international.   

• Schimbul de experienta este foarte important atat pentru institutia gazda cat si pentru noi 
studentii.                                                      

• In Universitatea Maritima din Constanța, proiectele Erasmus+ au influențat pozitiv dezvoltarea unei cooperări 
internaționale de înalt nivel in domeniul maritim.                                                

• - promovarea institutiei de invatamant la nivel european; 
- extinderea retelelor profesionale ale cadrelor didactice beneficiare ale mobilitatilor; 
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- dezvoltarea competentelor lingvistice si valorificarea acestora la clasa; 
- deschiderea institutiei de invatamant inspre diversitatea culturala, practici pedagogice utilizate in spatiul european; 
- schimbarea in ce priveste metodologia de predare utilizată în mod curent/mentalitatea cadrelor didactice, beneficiari 
direcţi/indirecti ai proiectului; 
- motivatia de a implementa alte proiecte Erasmus+, de a continua colaborarea la nivel european.       

• Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ prin cooperare transnaţională. Diversificarea 
metodelor de predare-învăţare prin cunoaşterea altor sisteme educaţionale (o școală parteneră aplică un curriculum 
Waldorf, de exemplu). Creşterea interesului elevilor şi al cadrelor didactice pentru învăţarea limbilor străine. 
Promovarea imaginii școlii.                              

• o importanta majora in formarea tinerilor ca cetateni 
europeni.                                                          

• Dimensiunea europeană a educației este reflectarea unei realități care exercită presiuni, determinându-ne să 
întreprindem măsuri pentru a-i sprijini pe tineri să găsească modalități de răspuns la provocările lumii 
contemporane.Un exemplu clar, este acela de a îi îndemna să își cunoască propriile abilități, și apoi, de a-i ajuta să 
găsească modalități pentru a se integra pe piața muncii.                                                         

• o mai buna racordare la Europa, alinierea la un sistem de educatie european, o mai buna adaptabilitate la cerintele 
pietei muncii europene, dezvoltarea competentelor sociale, lingvistice, interculturale, de specialitate                                          

• dezvoltare personala si profesionala,extinderea in spatiul european                                                         

• imbunatatirea calitatii serviciilor de educatie oferite de institutia de invatamant prin cooperare 
internationala                                                     

• Datorita faptului ca mobilitatea s-a desfasurat in Italia, tara cu un mediu multicultural si multilingvistic elevii din grupul 
tinta si-au format prin intermediul activitatilor desfasurate in proiect,  atat competente de specialitate, necesare in 
activitati turistice, cat si competente transversale cheie, devenind astfel elevi motivati care vor deveni tineri integrati 
crescandu-le sansa de angajare pe piata muncii, la nivel local, regional, national sau chiar european prin creditele 
ECVET obtinute.                

• -facilitarea și stimularea contactelor cu profesorii și elevii din diferite țări si cresterea interesului unui numar mare de 
profesori si elevi pentru proiecte europene, ca urmare a vizibilitatii proiectelor implementate.. 
-o mai bună muncă în echipă în rândul cadrelor didactice atat la nivel de institutie, cat si la nivel european; 
-implicarea directorului școlii, care anterior era total neinteresat si necunoscator in tematica proiectelor europene 
finantate prin ANPCDEFP 
-conceperea unui plan strategic in PAS-ul liceului si PDI-ul scolii gimnaziale pentru dezvoltarea dimensiunii europene în 
școală. Scoala noastra a capatat un plus de vizibilitate in comunitate iar elevii participanti la mobilitatea apreciaza ca 
aceasta experienta le-a schimbat total perceptia despre posibilitatile lor de dezvoltare profesionala si personala in 
context european.                                        

• -elemente de multiculturalitate; 
-îmbogățirea portofoliilor profesorilor cu noi metode de abordare a procesului instructiv-educativ 
-o nouă viziune asupra sistemului de învățământ: metode de abordare a elevilor, grad superior de motivare pentru 
participarea la activități, interrelaționare                                    

• Ne ajuta sa promovam invatarea continua in randul tinerilor si oferirea acestora de oportunitati de dezvoltare.  

• Procesul de interculturalitate, schimburile de experiența și culegerea informațiilor dintr-un mediu extern celui de baza 
nu pot decât sa contribuie exponențial atât la dezvoltarea personală, cât și cea instituționala, instituția beneficiara 
căpătând o dimensiune europeană mult mai vizibila si concretă.                                  

• Vizibilitatea si identificarea de parteneri si grupuri tinta de studenti aduc valoare adaugata universitatii prin 
participarea la targuri/saloane ale educatiei pentru cresterea vizibilitatii European High Education Area.                                           

• Un program foarte util pentru toate institutiile de invatamant datorita perspectivelor noi oferite 
studentilor                                                      

• Imbunatatirea ofertei educationale si a serviciilor de educatie si formare 
Incluziune sociala 

• Îmbunătățirea competențelor profesorilor în abordarea diferențiată a curriculumului prin prisma activităților 
terapeutice realizate cu elevii cu cerințe educaționale speciale și adaptarea acestuia la nevoile individuale.                                            

• Proiectul Erasmus+ finalizat in 2017 a vizat studiul limbii engleze la nivel prescolar, promovand conceptul de comunicare 
interculturala prin intermediul unei limbi comune.Activitatile desfasurate au implicat contactul direct si colaborarea 
directa intre echipele de proiect din cele 3 tari partenere si promovarea identitatii lingvistice si culturale a fiecarui 
partener. Prin urmare, institutia noastra a promovat concepte europene importante precum comunicare interculturala 
si diversitate culturala atat in interior (cadre didactice si elevi), cat si inafara institutiei.           

• Se realizeaza contacte internationale pentru colaborari 
viitoare                                                          

• Câștig profesional și stabilirea de noi parteneri pentru implementarea unor proiecte 
internaționale.                                                      
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• dezvoltarea abilitatilor practice si a incluziunii pe piata 
muncii                                                          

• imbunatatirea si imbogatirea metodelor de interventie instituitionala asupra 
elevilor                                                        

• Îmbunătățirea calității serviciilor educaționale, creșterea numărului de colaborari între instituții, consolidarea coeziunii 
sociale, creșterea gradului de toleranță,                                                 

• multiculturalismul, imbunatatirea invatarii limbii straine, modernizarea sistemelor de 
invatare                                                       

• imbunatatirea calitatii invatamantului postliceal prin stagii de practica transnationale, formarea si dezvoltarea 
respectului fată de valorile europene prin incurajarea tolerantei si a dialogului intercultural, dezvoltarea parteneriatelor 
externe, imbunatatirea competentelor de comunicare in echipe multinationale, etc                                   

• - cresterea vizibilitatii institutiei la nivel national si international< 
- dezvoltarea competentelor de management de proiect< 
- Abordarea atitudinilor tolerante și adoptarea caracterului multicultural. 
- Interacţiune interculturală şi cooperare crescută între tinerii din tari diferite, creşterea 
participării tinerilor la viaţa societăţii pe diverse planuri: civic, cultural, educaţional.  
-Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ prin cooperare transnaţională. Diversificarea 
metodelor de predare-învăţare prin cunoaşterea unui alt sistem educaţional. Creşterea 
interesului elevilor şi cadrelor didactice pentru învăţarea limbilor străine.    

• Metode de recuperare inovatoare, invatate in statele europene cu care am 
colaborat.                                                        

• Oferirea unor sanse egale la educatie tuturor elevilor                                                           

• Angajații și elevii școlii înțeleg mai ușor apartenența lor la Uniunea Europeană  

• Beneficiile  participării la aceste proiecte sunt : asigurarea dimensiunii europene a educației în școala noastră,  
îmbunătățirea competențelor profesionale ale cadrelor didactice,  prin participarea la cursuri de formare continuă,  
utilizarea rezultatelor proiectelor în îmbunătățirea performanțelor școlare ale elevilor,  reducerea  absenteismului și 
eliminarea   riscului  de abandon școlar, îmbunătățirea  competențelor de utilizare a TIC  în cadrul activităților didactice,  
conştientizarea necesităţii învăţării limbilor străine ca mijloc de comunicare, atât de către profesori , cât și de către elevi 
în scopul  promovării imaginii școlii și creșterea prestigiului acesteia la nivel local și județean,  astfel încât să stopăm 
fenomenul migrației copiilor din localitate spre școlile din mediul urban.  

• Deschidere europeana catre experiente noi,contactul cu alti parteneri care adauga valoare adaugata 
experientei,diversificarea metodelor de abordare a lectiilor si a lucrului cu elevii.                                              

• Atat elevii, cat si profesorii din echipele de implementare a proiectelor sunt mult mai deschisi la nou, au luat contact 
(unii) cu sisteme de invatamanat din strainatate. Cadrele didactice au incercat sa aduca o schimbare in propriul demers 
didactic, si-au schimbat viziunea in ceea ce priveste relationarea cu elevii, si-au perfectionat limba engleza, au devenit 
dornici sa se implice mai mult in astfel de proiecte.                       

• Integrabilitate                                                              

• Este o oportunitate mare pentru dezvoltarea dimensiunii europene a universitatii 
mele.                                                       

• o mai mare deschidere spre acceptarea diferentei si diversitatii 
culturale                                                         

• Programele Erasmus+ au contribuit și contribuie la o dezvoltare durabilă și la realizarea de legături internaționale in 
toate domeniile.                                                   

• Deschidere, colaborari in cercetare, dezvoltarea de noi parteneriate                                                        

• - dezvoltare personala si profesionala; 
- noi oportunitati de predare/invatare; 
- deschidere de noi orizonturi sociale, culturale, educationale; 
- educatie accesibila si de calitate;                                              

• schimb de bune practici, feedback al relevantei propriei 
activitati                                                          

• Imbunatatirea calitatii educatiei                                                              

• Multiple colaborari cu institutia partenera, atat in privinta elevilor scolarizati in institutia partenera, cat si a cadrelor 
care au beneficiat de stagiul de formare, astfel aducand calitatea actului didactic la nivel european.                                           

• Cresterea angajabilitatii absolventilor si formarea unor absolventi mai bine adaptati pe piata international a 
muncii.                                                     

• Dezvoltarea unui mediu european mai sanatos si dinamic.                                                          



 74 

• -cresterea gradului de internationalizarea a institutiei 
-dezvoltarea de abilitati transversale in randul participantilor la mobilitati 
-dezvoltarea relatiilor institutionale cu alte universitati partenere de la nivel european si nu numai                                         

• O buna coabitare  si colaborare educationala intre state.                                                          

• Colaborarea cu parteneri din alte institutii de invatamant europene  
Implementarea unor strategii moderne de gestionare a activitatilor extracurriculare din scoala, 
 predare si consultanta online ca un nou mijloc pentru ameliorarea situatiei elevilor care lipsesc de la scoala pentru mult 
timp, ce a contribuit la reducerea  abandonului scolar timpuriu. 
Continuarea proiectului Ingenious, prin STEM Alliance,  Go Lab prin Next  Lab  de promovare  STEM in scoala ce au ca 
scop dezvoltarea unor parteneriate cu firme, companii ,  colaborarea in cadrul proiectului Scientix, ce  constituie  o plus 
valoare pentru scoala avand un profesor de informatica , ambassador Scientix si ambassador Go Lab, care va continua  
colaborarea, promovarea bunelor practici utilizate in scoala  pe diverse tematici si arii curriculare, in cadrul unor sesiuni 
de formare, de informare la nivel international. 
Nu am implementat nici un proiect Erasmus+ în instituția noastră de 
învățământ                                                        

• Valorile şi principiile aduse în procesul de implementare a strategiei sunt: cunoştinţe, inovare şi creativitate, libertate de 
exprimare, gândire critică, schimbul de bune practici şi implicarea activă a tuturor studenţilor, profesorilor şi 
personalului administrativ.                                       

• Alinierea curriculelor la standarde europene. Acumularea de experienta internationala pentru 
participanti.                                                      

• schimbarea mentalitatii in primul rand                                                             

• Dezvoltarea competentelor profesionale                                                            

• Dezvoltare de competente si vizibilitate intitutionala                                                           

• Deschiderea catre noi abordari ale educatiei in state europene cu traditii. Acceptarea diversitatii si folosirea acesteia ca 
metoda de invatare pentru viata                                                 

• Largeste orizonturile si creeaza noi relatii si contacte intre cadrele didactice implicate, institutii si nu 
numai.                                                     

• in primul rand valoarea adaugata este data de faptul ca proiectul finalizat in 2016 a condus la angajarea fostilor 
absolventi (dincolo de documentele obtinute, au realizat practica in anul scolar urmator desfasurarii stagiului de 
practica la agenti economici care au si angajat un numar destul de mare de absolventi)                                 

• Profesorii si elevii au o alta perspectiva asupra actului educational, sunt mai increzatori și mai deschisi in cooperarea 
europeana. 
Inscrierea scolii noastre intre scolile interesate in dezvoltarea dimensiunii europene care ne-a permis sa fim parteneri in 
derularea unui proiect KA219 in care sa folosim ceea ce am achizitionat in proiectul precedent.                             

• transparență, simplitatea controlului bugetului                                                           

• Participarea la aceste cursuri de formare, în echipe de câte trei sau patru persoane cu diferite specializări, considerăm 
că va fi un punct forte prin faptul că tot ceea ce se va realiza va fi rodul muncii unei echipe care va avea puterea să 
implementeze proiectul la nivelul celor două cicluri de învățământ din școală, dar și la nivelul fiecărei catedre și comisii. 
Competențele dobândite de echipele participante la mobilitățile de formare vor fi pietre trainice de hotar care vor 
contura profilul viitor al unei școli preocupate de dezvoltarea calității și de internaționalizare.    
Competenţele pe care personalul didactic le va achiziţiona sau dezvolta cuprind: cunoștințe, capacități, comportamente.  
1.  Curs de formare "How to motivate students to finalize their compulsory education. Innovative teaching and learning 
methods" (Quarter Mediation, www.quartermediation.eu, Olanda, 7 zile, 1-7 noiembrie 2015). 
Cele trei cadre didactice participante la această activitate vor dezvolta sau dobândi: 
• tehnici și strategii didactice active pentru formarea competențelor de bază; 
• cunoștințe și competențe privind procesele de implementare și de inovare a strategiei didactice; 
• extinderea metodelor de predare și învățare pentru a obține o calitate superioară în învățământ;  
• deprinderi de a preda prin metoda proiectelor și prin activități de tip outdoor; 
• cunoștințe privind soluțiile în context internațional ale problemelor locale; 
• atitudini care să favorizeze inovația și schimbul de idei cu parteneri din alte țări. 
2. Curs de formare "Creativity in teaching and training & how to use music, art, ICT and sport in education" (Quarter 
Mediation, www.quartermediation.eu, Malta, 7 zile, 13-19 martie 2016).  
Patru cadre didactice participante la această activitate vor dezvolta sau dobândi: 
• cunoștințe privind încorporarea tehnologiei, artei și sportului în conceperea creativă a lecțiilor; 
• deprinderi de utilizare a tehnologiei, artei sau sportului pentru dezvoltarea competențelor de bază și transversale; 
• deprinderi de utilizare a internetului în crearea unei lecții; 
• atitudini pozitive privind schimbul de idei și derularea proiectelor de cooperare internațională; 
3. Curs de formare "Teach, Learn and Quality - internal strategies to improve the educational quality of the school" 
(Eekhoutcentrum, http://www.erasmusplus-ist.eu, Portugalia, 5 zile, 16-20 mai, 2016). 



 75 

Patru participanții la această activitate vor dezvolta sau dobândi: 
• atitudini pozitive privind schimbarea organizațională, pentru îmbunătățirea calității; 
• deprinderi de creare a unui sistem de calitate valorificând experiențele acumulate. 
• crearea unui plan managerial de calitate și punerea lui în aplicare; 
• capacitatea de a personaliza și de a dezvolta instrumente de sprijin și instrumente de evaluare , de autoevaluare și 
măsurare a proceselor educaționale; 
•cunoștințe privind tehnicile de motivare a echipei; 
• capacitatea de a dezvolta strategii de cooperare între organizație și cei din jur; 
• atitudini pozitive privind schimbul de idei și soluții în context internațional. 
ÎN PLUS, ÎN TOATE ACTIVITĂȚILE: 
• participanții își vor să-mi îmbunătăți competenţele de comunicare orală și scrisă, în limba engleză, şi de folosire a 
propriilor cunoştinţe de limbă străină într-un context multicultural şi multilingvist. 
• participanții își vor forma atitudini pozitive privind schimburile de bune practici în context internațional, precum şi față 
de posibile colaborări în proiecte viitoare.   
Furnizorul de curs va certifica, pentru participanți, competențele (cunoștințe, abilități și atitudini ) obținute prin 
participarea la cursul de formare.   

• Erasmus + ne-a deschis mințile și inimile și ne-a făcut sa înțelegem ca suntem parte a Europei mari și ca toți suntem 
egali, uniți in diversitate culturala                                                 

• Impactul asupra comunitatii scolare si locale. Imbunatatirea  calitatii procesului de predare-invatare-
evaluare.                                                     

• Deschiderea spre alte sisteme educationale, schimbul de bune practice, adoptarea unor modele si politici educationale, 
inovarea actului educational.                                                 

• Dezvoltarea abilitaților relevante pe piața muncii                                                           

• Informarea cu privire la practicile noi în domeniu educației                                                          

• Îmbunătățirea derulării  stagiilor de pregătire practică ale elevilor prin prisma experienței acumulate de profesorii 
participanți la acțiunea de job shadowing de a utiliza metode de învățare moderne.                                             

• O mai buna intelegere a importantei pe care o are sprijinul familiei in formarea tinerilor  

• Motivatia elevilor pentru invatare                                                             

• O mai buna relaționare cu diferite echipe de proiect din celelalte țări partenere, legarea de noi 
prietenii.                                                      

• Interiorizarea valorilor europene la elevii si profesorii participanti  

• Beneficiarii au o viziune completa si complexa asupra ideii de apartenenta la marea familie a Uniunii 
Europene...deschidere ...intelegere....umanitate ...                                                 

• Dezvoltarea /mentinerea parteneriatelor  europene  cu institutii si companii care promoveaza  invatarea la locul de 
munca/activitatile practice si facilitarea participarii elevilor de la specializarile ce intimpina dificultati, in realizarea 
stagiilor de pregatire conform SPP in vigoare, in cadrul unor agenti economici  din strainatate.                               

• În anul 2016 școala a obținut finanțare pentru două proiecte KA1(unul dintre ele VET). 
5 dintre elevii participanți la activitățile din cadrul proiectului sunt studenți în Marea Britanie. 
In anul 2016 am primit pentru a treia oară titlul de Școală Europeană.  
4 premii la etapa județeană și locul III la etapa națională a concursului Made for Europe. 
In 2017 am primit finanțare pentru un alt Parteneriat Strategic cu aceiași parteneri.                      

• Modernizarea sistemului de educatie                                                            

• - Imbunatatirea performantelor profesionale ale educatorilor 
- imbunatatirea competentelor elevilor prin cooperare europeana                                                   

• schimbul de bune practici si dezvoltarea  de catre organizatii din mai multe tari UE de instrumente comune de 
lucru                                                    

• Schimbul de bune practici, creșterea competențelor participanților la mobilități, produse intelectuale valoroase și utile, 
contribuție la internaționalizarea organizației ș.a.                                               

• Permite optimizarea strategiilor de dezvoltare instituțională,  prin creșterea vizibilității instituției la nivel european, prin 
schimbul de bune practici educationale,  prin îmbunătățirea actului didactic și promovarea dialogului intercultural și a 
incluziunii sociale.                                        

• Principala valoare adăugată adusă de proiectele pe care le-am finalizat o reprezinta in opinia noastra: 
-Elaborarea unor resurse educationale de foarte buna calitate in echipa multinationala; 
- investitia in formarea elevilor (40 de mobilitati/partener) si oportunitatea acestora de a invata in echipe 
multinationale prin colaborare si schimb de experienta (Blended mobilities)                            

• - acces și contact direct la valori europene; 
- îmbunătățirea capcității de comunicare în lmba engleză; 
- deschiderea spre noi strategii didactice cu impact în formarea competențelor-cheie europene.                                            
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• calitatea actului didactic                                                              

• -Cooperarea cu institutii din alte tari europene; 
-dezvoltarea de competente/abilitati relevante pentru piata muncii; 
-consolidarea dimensiunii internationale a activitatilor de educatie si formare; 
-imbunatatirea calitatii serviciilor de educatie si formare; 
-recunoasterea rezultatelor invatarii obtinute in contexte diferite (formale/non-formale/informale).                            

• -intelegerea complexitatii institutiilor europene 
-imbunatatirea perceptiei diversitatii europene din punct de vedere geografic, istoric, lingvistic, cultural 
-constientizarea notiunii de cetatenie europeana activa, implicare 
-initierea si derularea de proiecte europene                                 

• Dezvoltarea cetateniei active a aelevilor si a profesorilor, a competentelor de comunicare in limba straina (engleza), 
interculturale si TIC. 
Incurajarea schimburilor de bune practici intre profesori si manageri din 8 scoli europene.  
Invatarea elevilor in echipe multinationale a condus la dezvoltarea dialogului intercultural, a respectului pentru alte 
culturi.                             

• Activitățile organizate în cooperare între cele patru instituții partenere din Europa, utilizarea unui plan de prevenție 
comun, realizat în urma experiențelor avute în diferite locuri din Europa, utilizarea limbii franceze și engleze, dar și a 
noilor tehnologii, deschiderea față de noi valori și atitudini, etc. constituie aspecte esențiale în dezvoltarea dimensiunii 
europene a școlii noastre.                           

• Valoarea adaugata: elevi mai fericiti, care zambesc mai mult, sansa copiilor de a lega prietenii durabile cu alti copii din 
Europa, profesori care se simt apreciati si devenirea lor in profesori europeni la fel de bine pregatiti profesional ca si 
colegii lor, in pas cu ultimele noutati si trenduri in materie de educatie si metode/practici de predare, 
internationalizarea scolii,largirea orizontului cunoasterii, oferirea unei noi perspective in ceea ce inseamna a fi cetatean 
al Europei.                 

• Dezvoltarea de noi parteneriate cu organizatii de tineret 
Crearea de retele functionale                                                    

• Interacțiunea cu alte sisteme de învățământ, dezvoltarea profesională.  

• Imbunatatirea calitatii in educatie si formare.                                                            

• Datorită proiectului nostru, echipa de gestiune s-a perfecționat, elevii și-au îmbunătățit cunoștințele de profil și 
lingvistice și am avut oportunitatea de a învăța multe de la țările partenere: Grecia, Polonia, Franța.                                           

• Deschidere & integrare; networking                                                              

• Imbuntatirea cunostintelor lingvisitce ale participantilor, actualizarea curriculei universitare, schimb de cunostinte in 
domeniu cu personalul din alte universitati.                                                

• Corelare a obiectivelor organizatiei cu obiectivele europene                                                          

• Mobilitatea comunitatii academice a contribuit la internationalizarea vietii 
universitare.                                                        

• Orientare in cariera, deschidere de noi orizonturi                                                           

• Prin participarea la acest proiect a fost promovata invatarea prin intermediul tehnologiei, iar valorile europene au fost 
promovate in cele trei tari participante.                                                

• Deschidere spre o societate europeana unita                                                            

• Mobilitate si deschidere fata de alte proiecte.                                                            

• Un plus de empatie și de toleranță față de elevii cu CES.                                                          

• Accentul  pus pe educația practică, care este interactivă și îi poate ajuta pe elevi să învețe și să înțeleagă mai 
mult.                                                     

• A conferit o dimensiune europeana educatiei din scoala mea si a dezvoltat competentele profesionale IT ale elevilor 
solicitate de piata muncii.                                                  

• Dezvoltare institutionala, dezvoltare personala pentru cadre didactice si elevi, dezvoltare profesionala pentru cadre 
didactice si manageri                                                  

• Capacitatea de a mișca masele în culturi diferite aduce cu sine dezvoltare și deschidere, menită să plusesze 
operativitatea.                                                     

• Stabilirea de noi contacte cu școli europene, noi metode de predare pentru profesori, schimb de experiență  cu colegi și 
elevi europeni6                                                  

• - deschidere europeana  
- comunicare si cooperare la nivel european  
- imbunatatirea demersului didactic                                                     

• Schimbul de bune practici in domeniul educatiei,imbunatatirea/elaborarea de curricula, materiale didactice, 
promovarea interculturalitatii, formarea de competente in acord cu cerintele pietei muncii europene, invatarea unei 
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limbi straine/comunicarea intr.o limba straina, incheierea si derularea unor parteneriate in scopul cresterii calitatii 
serviciilor educationale etv                            

• Orice proiect international adauga o valoare clara atat sentimentului de apartenenta europeana a fiecarui participant, 
cat si prestigiului institutiei care il implementeaza.                                               

• Facilitarea învățării prin proiecte                                                             

• Promovarea dialogului intercultural si mai ales promovarea incluziunii sociale  

• Dezvoltarea de competente/abilitati la elevi cu dizabilitati relevante pentru piata muncii 
Cooperarea intre institutii din tarile participante 
Promovarea incluziunii sociale                                               

• Atat eleviii cat si cadrele didactice din institutie au beneficiat de mobilitati si s-au declarat multumiti si atrasi de natura 
activitatilor.                                                   

• Proiectele de parteneriat stratetigic in domeniul scolar isi propun sa sprijine dezvoltarea, transferul si/sau 
implementarea de practici inovatoare, precum si implementarea de activitati comune cu scopul promovarii, 
cooperarii, invatarii reciproce si schimbului de experienta la nivel european. Proiectul care se deruleaza in unitatea 
noastra de invatamant a sporit gradul de constinetizare a populatiei scolare asupra problemei bullying-ului in cadrul 
unitatilor de invatamant, incercand o abordare comuna  acestei teme. Acest tip de proiect isi propune sa dezvolte 
produse intelectuale inovatoare si/sau sa ofere o diseminare si exploatare structurata asupra produselor intelectuale 
deja existente.  

• Imbunătățirea calitatii si consolidarea dimensiunii europene in educatie, incurajarea invatarii limbilor straine și a 
cooperării transnaționale între școli, promovarea conștiinței interculturale și a inovației în ceea ce privește metodele 
pedagogice și tehnicile informaționale.                                     

• Dezvoltarea abilitatii de comunicare intr-o limba straina, dialogul intercultutal si schimbul de experienta atat al cadrelor 
didactice cat si al elevilor.                                                  

• Proiectele de parteneriat strategic în domeniul școlar îşi propun să sprijine dezvoltarea, transferul şi/sau implementarea 
de practici inovatoare, precum şi implementarea de iniţiative comune cu scopul promovării, cooperării, ȋnvăţării 
reciproce şi schimbului de experienţă la nivel european. Proiectul care se deruleaza in unitatea noastra de invatamant a 
sporit gradul de constientizare a populatiei scolare asupra problemei bullying-ului in cadrul unitatilor de invatamant, 
incercand o abordare comuna a acestei teme. 
Proiecte pentru susţinerea schimbului de bune practici – proiecte fără produse intelectuale, ce se axează pe procesul de 
învățare și pe activități în sine. Acest tip de  
Proiecte pentru susţinerea inovării – proiecte ce își propun să dezvolte produse intelectuale inovatoare și/sau să ofere o 
diseminare și exploatare structurată asupra produselor intelectuale inovatoare deja existente.  

• Largirea orizontului participantilor-elevi si/sau profesori prin aprofundarea elementelor ce tin de cultura tarilor 
gazde, exersarea unei limbi de circulatie internationala, cresterea increderii in sine, elemente ce tin de dezvoltarea 
profesionala si personala deopotriva.                                      

• - Noi parteneriate internationale 
- Noi competente dezvoltate in randul celor implicati, cu scopul de a lucra la nivel european                                                   

• Largirea orizonturilor de cunoastere ale actorilor implicati in privinta deschiderii fata de valorile 
europene                                                      

• Proiectul a contribuit la creșterea considerabilă a dimensiunii europene a activităților desfășurate în 
unitate.                                                     

• Valoarea adăugată adusă de proiectele Erasmus+ constă în principal în adoptarea valorilor europene de către elevii și 
profesorii implicați.                                                   

• Schimb de bune practici intre institutii din diferite tari, cu specific diferit.  

• colaborare internationala, schimb de bune practici, imbunatatirea competentelor de limba 
engleza                                                      

• Experienta dobandita, imbunatatirea comunicarii intr-o limba straina, competente profesionale 
largite.                                                      

• Proiectele Erasmus+ faciliteaza o mai buna intelegere a sistemelor  europene de invatamant, dau participantilor 
oportunitatea sa-si adauge noi experiente si sunt foarte interesante, dand posibilitatea celor implicati sa abordeze o 
varietate de tematici.                                       

• Participantii la proiect au dobandit competente de cooperare la nivel European, s-au familiarizat cu  notiuni de istorie, 
institutii democratice, mecanisme ale democratiei. Sunt capabili sa ia decizii in cunostinta de cauza.                                          

• Elevii, cadrele didactice și chiar familiile elevilor noștri au considerat că s-au produs îmbunătățiri la nivelul atitudinilor 
față de învățare, socialibilitate ridicată, dorința de a descoperi lucruri noi, aplicarea unor noi strategii de învățare, 
comunicare mai bună într-o limbă de circulați internațională.                                   

• vizibilitate și cooperare internationala                                                              



 78 

• - cresterea capacitatii operationale; 
- impact crescut la nivel european; 
- cresterea gradului de mobilitate; 
- dezvoltarea de competente personale si profesionale a tuturor factorilor organizationali implicati in proiecte: tineri, 
lucratori de tineret, staff, parteneri locali, specialisti etc;                                    

• Creșterea numărului de proiecte europene derulate de cadrele didactice din unitate (eTwinning, prin programul 
Erasmus+);cooperare cu alți profesori, la nivel european, în sfera educației,                                              

• Îmbunătățirea procesului de tranziție de la educație și formare către piața 
muncii.                                                        

• noi experiente de invatare, posibilitatea aplicarii unor noi CDS-uri  

• diversitatea amenajării spațiului educațional outdoor, diseminarea exemplelor de bună practică din învățământul 
preșcolar românesc și european                                                 

• In primul rand schimbul de bune practici dar si deschiderea catre nou si 
inovatie.                                                        

• Deschiderea scolii catre o noua dimensiune europeana                                                           

• Calitatea educației este dată de o transformare inovatoare, căutându-se în permanență o diversificare a funcțiilor școlii 
în scopul dezvoltării acesteia ca centru de resurse pentru elevi și părinți, dar și pentru ceilalți membri ai comunității. 
Ritmul și dinamismul dezvoltării poate izvorî din educație, aceasta având mijloacele și forța de a instrui și educa  
generații mobile și active, bine înzestrate din punct de vedere intelectual, capabile să depășească inerția unui mediu 
social refractar, în care se resimt încă note accentuate de prejudecată și discriminare.         

• Elevii au dobandit atat competente tehnice generale, de specialitate, dar si competente personale (lucrul in echipa, 
punctualiate, seriozitate, satisfactia lucrului bine facut, etc) si interculturale.                                             

• Nivel de motivatie crescut atat pentru elevi, cat si pentru profesori; largirea orizonturilor elevilor, in primul rand, dar si 
al profesorilor implicati                                                   

• Scoala noastra a devenit mai atractiva pentru elevi si pentru parinti care isi doresc implicarea in astfel de proiecte cu 
deschidere europeana, care aplica noi metode .                                                

• Implicarea unei organizații participante dintr-o țară parteneră aduce o valoare adăugată esențială 
proiectului.                                                     

• Implicarea unei organizații participante dintr-o țară parteneră  

• elevii si profesorii din institutie au fost mai motivati sa invete limbi straine, au fost preocupati sa se familiarizeze sa 
foloseasca mai multe instrumente Web 2.0, orizontul cultural s-a marit considerabil, iar ideile preconcepute au fost 
inlocuite de o gandire flexibila, de acceptarea diferentelor ca pe ceva pozitiv. Munca in echipa a fost cel mai mult 
valorizata iar gandirea creativa a fost incurajata                         

• Promovarea unitatii scolare in comunitatea locala 
Dezvoltarea bilitatilor de comunicare ale cadrelor didactice implicate 
Implicarea tuturor copiilor in activitati care le pot imbunatatii rezultatele scolare                                            

• - folosirea limbii engleze si a unor elemente din alte limbi europene(ale tarilor partenere) in situatii reale de comunicare; 
- o mai mare deschidere catre alte culturi europene 
- dezvoltarea capacitatii de adaptare la situatii noi, neasteptate; 
- re-evaluarea unor aspecte ale propriei culturi si integrarea lor in cultura europeana comuna; 
- schimbul de experienta dintre participantii la activitati, etc.                         

• Incercarea de a demonstra ca 7 curriculumuri din 7 tari europene pot fi 
armonizate.                                                        

• Imbunătățirea calitatii educatiei si a incluziunii sociale                                                           

• Schimbul de experienta in predarea limbilor straine, precum si dezvoltarea de viitoare colaborari privind un program 
comun de internationalizare, concentrat pe proiecte comune de predare a limbilor straine si deschiderea de oportunitati 
in proiecte KA2 – Erasmus+                                     

• Imbogatirea cunostintelor referitoare la metode de predare-invatare din alte tari. 
Deschiderea institutiei noastre spre Europa si astfel imbunatatirea relatiilor internationale intre scolile/tarile implicate.                                            

• Cunoasterea de noi parteneri europeni, imbogatirea experientei legate de politicile si specifului sistemelor de 
invatamant din alte tari, descoperirea e noi metode si tehnici de lucru cu elevii, observarea desfasurarii procesului de 
predare, invatare, evaaluare in scolile partenere.                                    

• Dimensiunea europeană a educației este reflectarea unei realități care exercită presiuni, determinându-ne să 
întreprindem măsuri pentru a-i sprijini pe tineri să găsească modalități de răspuns la provocările lumii contemporane. 
Proiectele Erasmus+ au ca scop îmbunătățirea calității și consolidarea dimensiunii europene în educație, încurajarea 
învățării limbilor străine și a cooperării transnaționale între școli, promovarea conștiinței interculturale și a inovației în 
ceea ce privește metodele pedagogice și tehnicile informaționale           

• Dezvoltarea capacitatii de internationalizare a universitatii                                                          
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• Oportunitățile de dezvoltare pentru instituția de învățământ și pentru cadrele 
didactice/elevi.                                                       

• Valoarea adaugata adusa de proiectul finalizat in 2017 este capacitatea institutiei beneficiare de a implementa cu 
succes un proiect international.                                                 

• cooperarea intre institutii si imbunatatirea predarii invatarii limbilor 
straine                                                         

• Proiectul ne ofera deschidere spre alte viziuni privind educatia, ne largeste orizontul metodelor si tehnicilor de abordare 
a educatiei speciale, totodata ofera oportunitatea de crestere a vizibilitatii institutionale pe plan european prin 
stabilirea de contacte cu parteneri internationali.                                     

• Valoarea a fost inestimabila, avand in vedere experientele, interculturalitatea, dezvoltarea abilitatilor TIC si utilizarea 
limbii engleze atat pentru elevi cat si profesori.                                                

• cresterea cooperarii intre institutiile din tarile participante                                                          

• Obtinere titlu Scoala Europeana 
Noi parteneriate cu alte institutii si colaborare mai buna cu reprezentantii Consiliului Local si Judetean                                                  

• Inovarea si imbunatatirea calitatătii predarii-invatarii limbilor moderne, prin introducerea unor cursuri optionale cu 
componenta CLIL,  
 Cresterea capacitatii de dezvoltare strategica si de utilizare a unor metode si instrumente specifice educatiei non-
formale, in cadrul activitatilor curriculare, extracurriculare si de evaluare, in vederea  integrarii, incepand cu anul scolar 
2018-2019, a unor abordari si metode non-formale in activitatile cu elevii, la nivelurile primar si gimnazial și in 
managementul activitatilor educative.              

• Consider ca valoarea adaugata consta in dezvoltarea profesorilor si elevilor in legatura cu antreprenoriatul. 
Colaborarea cu ale 7 scoli europene este utila in vederea largirii orizonturilor.                                               

• Valoarea adaugata a proiectelor este data de componenta de formare internationala si schimb cultural, precum si de 
incheierea/consolidarea unui parteneriat cu furnizorul de formare din alta tara.                                            

• Creșterea calității procesului didactic prin implementarea metodelor de predare kinestezice. Dezvoltarea competențelor 
de comunicare în limba engleză atât în rândul cadrelor didactice cât și al elevilor; Schimburi de bune practici cu 
partenerii din celelalte țări; Implementarea în cadrul școlii a unor forme de organizare, activitati extracurriculare 
împrumutate de la partenerii europeni. Creșterea competențelor deținute de elevii și cadrele didactice participante la 
activitățile proiectului.                

• o schimbare a mentalității și un pas important în dezvoltarea școlii 
incluzive                                                        

• O mai mare deschidere a beneficiarilor catre nou si activitati inedite.  

• Schimbul de bune practici 
Promovarea dialogului intercultural  
Promovarea incluziunii sociale 
Recunoasterea rezultatelor invatarii obtinute in contexte diferite (formale/non-formale/informale)                                           

• - dezvoltarea cooperarii institutionale la nivel european 
- dezvoltarea competentelor in context european 
- cresterea stimei de sine a cadrelpor didactice si a elevilor implicati in activitatile proiectuli 
- cresterea prestigiului scolii in context local, national si european                                     

• contributie semnificativa in implementarea strategiei institutionale de 
internationalizare                                                       

• Consolidarea parteneriatelor interne si externe.                                                           

• Îmbunătățirea competențelor profesionale ale participanților. 
Creșterea calității serviciilor oferite de instituție 
Creșterea numărului de proiecte și persoane formate la nivel internațional.                                              

• Cadre didactice formate in context international care au schimbata abordarea  fata de procesul de predare aducand 
un suflu nou metodelor pedagogice aplicate, aplicandu-se metodologii si abordari specifice altor sisteme 
educationale europene. 
Produse finale ale elevilor, participanti la examenul de atestat in informatica, de o calitate superioara, gratie 
experientei transnationale in stagii de practica in strainatate. 
Existenta in scoala a trei auxiliare didactice la dosciplinele stiinte ale naturii, care centralizeaza experienta a sase 
parteneri europeni diversificand astfel tematica si modul de abordare a experimentelor la orele de chimie.  

• contribuie la internationalizarea universitatii                                                            

• Valoarea adăugată adusă de proiectul Erasmus + implementat în școala noastră este consolidarea dimensiunii 
europene,  dezvoltarea competentelor lingvistice (învățarea limbii engleze) si dezvoltarea competentelot digitale atât în 
rândul elevilor cât și în rândul profesorilor , o bună  cooperare  transnațională între școli, îmbunătățirea calității 
învățământului prin realizarea unor schimburi de experiență și bune practici cu profesori și elevi din instituții similare din 
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străinătate, formarea și dezvoltarea unui spirit de respect față de valorile europene prin încurajarea toleranței și a 
dialogului intercultural, implicarea activă a partenerilor sociali la viața școlară prin stabilirea unor relații de parteneriat 
cu părinții elevilor și cu comunitatea locală. Creșterea prestigiului școlii, imaginea acesteia fiind promovată atât la 
nivel național, cât și internațional, îmbunătățindu-se astfel, pe de-o parte, relațiile cu organismele instituționale și cu 
autoritățile publice locale.   

• Derularea de proiecte Erasmus+ va conduce la perfecționarea competențelor lingvistice și digitale  prin comunicarea 
face to face dar și on-line, se vor  dezvolta comportamente de cooperare, de acceptare, de respect al diversităţii. 
Implementarea de proiecte  va aduce o inovaţie în ceea ce priveşte mentalitatea tradiţională a cadrelor didactice, a 
părinților în raport cu valorile europene. Impactul asupra instituției școlare se va resimţi prin apariţia unor elemente noi 
în curriculum, o modernizare a strategiei de predare-învățare, prin desfăşurarea de activităţile opţionale pe tematica 
proiectului, îmbunătăţindu-se astfel cooperarea și comunicarea cadrelor didactice în cadrul echipelor de proiect și 
internaționale. Inștituția școlară va fi vizibilă la nivel european și, prin activitățile desfășurate în cadrul proiectelor,   
permanent conectată la rețeaua școlară internațională.  

• Valoarea adaugata adusa de implementarea/finalizarea unui proiect Erasmus+ in dezvoltarea dimensiunii europene a 
institutiei beneficiare este posibilitatea participantilor de a se dezvolta din punct de vedere profesional, prin schimbul de 
bune practici la care iau parte in cadrul activitatii lor in strainatate, prin relatiile profesionale stabilite cu colegi din tari 
europene, prin dezvoltarea unor parteneriate, unor colaborari ulterioare cu scoli/institutii europene, prin invatarea unor 
strategii de succes, a unor metode inovative de predare si evaluare, prin motivatia pe care o creeaza elevilor folosind 
demersuri pedagogice moderne utilizate in scoala europeana, prin ameliorarea competentelor lingvistice in imersiune.  
Ei isi dezvolta diferite alte competente si latura interculturala; de asemenea, participantii se dezvolta personal, prin 
cresterea stimei de sine, a competentelor de relationare cu persoane din alte tari, cu elevii, colegii, parintii, 
comunitatea, are posibilitatea de a schimba aspecte ale Educatiei prin aplicarea noilor metode si de a-i pregati pe tineri 
corespunzator pentru o  cariera buna si o integrare rapida pe piata muncii europene.  

• dezvoltare profesionala, motivare personala a elevilor                                                           

• - cooperare transnationala intre scoli; 
- inovatie in ceea ce priveste tehnicile de predare; 
- promovarea dialogului intercultural; 
- dezvoltarea de abilitati in concordanta cu piata europeana de munca                                            

• Valoarea adaugata o reprezinta dezvoltarea capacitatii organizationale a ONG-urilor implicate si formarea lucratorilor 
de tineret si echiparea acestora cu instrumente de actualitate, relevante pentru lucrul cu tinerii.                                            

• instrumente de invatare, abordarea interculturala                                                           

• deschidere spre nou, dezvoltare institutionala, cresterea stimei de sine si capacitatii de adaptare la alte medii de lucru, 
pentru elevii implicati in proiect,                                                  

• Deschidere spre UE si valorile ei, consolidarea coeziunii sociale prin cunoasterea si intelegerea aprofundata a realitatilor 
europene, introducerea unor metode si instrumente de sprijin si gestiune a multi- si interculturalitatii.                                          

• Proicetul nostru avand tematica tineri in situatii NEET, mai ales tineri din zone rurale ne-a ajutat forte mult pe asociatia 
noastra (fiind o asociatie din zona rurala), am primit multe informatii si exemple bune de la diferite tari despre 
activitatile care pot fi desfasurate in cadrul tinerilor din zone rurale pentru a le incuraja si a motiva pe ei.                                

• Promovarea dimensiunii europene a educației prin proiectele Erasmus+ KA1 si KA2 derulate, au adus un plus valoric 
metodelor inovative aplicate in procesul educational, o crestere a calitatii educatiei, o mai mare atractivitate a 
activitatilor scolare si extrascolare, internationalizarea activitatilor derulate in institutie prin colaborari cu parteneri din 
proiectele implementate                           

• Deschidere la experiente noi 
Motivatie pentru profesori si elevi pentru insusirea si imbunatatirea competenetelor personale                                                   

• libertatea tinerilor de-a implementa activitati in mobilitate                                                          

• imbunatatirea calitatii serviciilor de educatie,imbunatatirea competentelor de limba straina a cadrelor 
didactice                                                     

• Prin acest proiect se deschid noi orizonturi pentru elevi, în a se dezvolta în diferite domenii, precum practicarea limbii 
engleze sau a altei limbi străine, aplicarea cunoștințelor TIC în elaborarea diferitelor teme, a fi actori într-o piesă de 
teatru scris împreună cu alți elevi veniți dintr-o altă etnie și în domeniul fizicii nucleare. Prin specificul proiectului elevii 
sunt puși în situația de a se ocupa cu protejarea resurselor naturale pentru viitoarea generație și obligația noastră de a 
participa la  această problemă.              

• - imbunatatirea calitatii actului educational prin inter- si transdisciplinaritate 
-schimb de bune practici 
- cooperare pe termen lung intre institutiile pat]rtenere 
- schimbarea mentalitatii prin deschiderea catre noi culturi 
- manifestarea tolerantei intre participantii la procesul instructiv-educativ dar si in comunitate 
- dezvoltarea competentelor lingvistice si digitale 
- sporirea prestigiului institutiei la nivel local, regional, national                    
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• produce, încetul cu încetul, modificări la nivel de mentalitate, mie acest efect mi se pare cel mai important, chiar dacă 
este destul de greu perceptibil                                                 

• dezvoltare curriculara, cooperarea intre institutii din tarile participante la programul Erasmus+, o foarte buna 
colaborare si pentru alte tipuri de proiecte                                                 

• mobilitate, sprijinul inovatiei, profesionalizare, efect multiplicator al 
diseminarii.                                                        

• proiectul implementat in scoala noastra s-a concretizat prin obtinerea de rezultate ce au dus șa manifestarea unui 
interes lărgit pentru implicarea în activități educaționale derulate în cooperare europeană, deschiderea către 
nonformal, îmbunătățirea inițiativelor individuale și de grup cu scop educațional, sporirea coeziunii instituționale 
interne, sensibilizarea față de problematica europeană actuală a minoritatii rrome, conștientizarea unor tare 
atitudinale și de mentalitate care persistă în sistemul educațional românesc.            

• cresterea prestigiului scolii in comunitate                                                            

• Școala are legături cu școli similare din alte 4 țări europene.  
Părinți și elevi care au informații referitoare la uniunea Europeană și oportunitățile Erasmus+.                                                 

• oportunitatea de a lua contact direct cu profesori si elevi din alte scoli europene si implicit cu un sistem de invatamant 
diferit si o cultura diferita                                                  

• Deschidere si oportunitati de colaborare,  incredere in sine a profesorilor si elevilor, capacitate de comunicare a 
beneficiarilor directi, metode si tehnici de lucru cu elevii                                               

• A adus scolii mele o mai buna apreciere si o deschidere a colegilor pentru a se implica in proiecte 
internationale.                                                     

• Imbunatatirea calitatii procesului de invatamant, o deschidere si incurajare spre accesarea altor proiecte in 
parteneriate....                                                    

• Dezvoltare profesională a cadrelor didactice 
Schimb intercultural real și eficient 
Îmbunătățirea relațiilor interumane                                                     

• -deschiderea catre Europa a cadrelor didactice si a elevilor; 
-colaborare cu alte tari europene in realizarea unei parti a curriculum-ului obligatoriu 
-o mai mare apropiere de sistemul educational 
european;                                           

• Experienta internationala imbogatita in randul studentilor, cadrelor didactice si personalului beneficiar de 
mobilitati                                                     

• Stabilirea unei retele de colaborare cu alte institutii de invatamant 
superior.                                                         

• Proiectul nostru porneste de la ideea invatarii istoriei locale si a implicarii elevilor in viata comunitatii si ajunge, prin 
bunele practici impartasite de parteneri, la o valoare europeana pe baza valorilor morale si ale istoriei care ne 
defineste. Activitatile si rezultatele proiectului contribuie la definirea dimensiunii europene a scolii noastre si a scolilor 
partenere.                             

• Dezvoltarea competentelor profesionale ale cadrelor didactice prin schimburi de bune 
practici                                                      

• Inbunatatirea expertizei de lucru cu tinerii pt implementarea proiectelor 
transnationale.                                                       

• -noi abordari ale inspectiei scolare in context european-identificarea de exemple de bune practici ale inspectiei scolare 
-identificarea de noi metode si tehnici pentru consilierea cadrelor didactice, pentru sprijinirea acestora si a elevilor in 
procesul de predare-invatare-evaluare 
-strategii pentru prevenirea esecului scolar 
-intelegerea complexitatii institutiilor europene 
-imbunatatirea perceptiei diversitatii europene din punct de vedere geografic, istoric, lingvistic, cultural 
-constientizarea notiunii de cetatenie europeana activa, implicare 
-initierea si derularea de proiecte europene     

• Aplicarea unor metode moderne de predare-invatare, imbunatatirea incluziunii sociale si formarea de cetateni 
activi                                                    

• Stabilirea parteneriatelor internationale au marit sansele implementarii unor proeicte cu buget mai mare si cu mai multi 
partenri.                                                   

• Cred ca ar fi mai multe de spus in acest sens, dar as sublinia constientizarea la nivelul colectivului a valorilor europene 
si redirectionarea actului educational spre principalii beneficiari, copiii. As mai adauga crearea de legaturi cu cadre 
didactice si scoli din alte tari ale UE si schimbul de experienta cu acestea.                                 

• Aceasta valoare este reflectata: 1. in ceea ce priveste mobilitatea personalului academic, de calitatea crescuta a actului 
didactic (datorata schimbului de bune practici) si de deschiderea spre schimburi in domeniul didactic, cercetare, 
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cultura etc.; 2. in ceea ce priveste mobilitatea studentilor, se observa un apetit crescut pentru experienta Erasmus+ atat 
pentru studii, cat si pentru practica, majoritatea studentilor declarand la intoarcere un grad de satisfactie ridicat cu 
privire la rezultate atat in plan academic sau de formare a deprinderilor si competentelor profesionale, cat si in plan 
personal (experienta interculturala, cresterea increderii in sine etc.   

• folosirea instrumentelor europene pentru imbunatatirea transparentei, validarii si certificarii competentelor 
profesionale (ECVET, Europass) in realizarea rezultatelor intelectuale dar si a activitatilor propuse                                            

• -perfectionarea profesorilor se va desfasura in 3 tari europene, cu formatori europeni- acest lucru va conduce la 
modernizarea, actualizarea, europenizarea stilului de lucru la clasa; de asemenea, va deschide noi porti cooperarii 
europene, atat intre profesori, dar si intre scoli.                                    

• Institutia devine mai atractiva pentru elevi si pentru parinti la nivel local/judetean prin traditia implementarii de 
proiecte și stabilirea de legaturi de colaborare cu parteneri straini; proiectul actual contribuie la dezvoltarea abilitatilor 
antreprenoriale ale elevilor si profesorilor participanti, imbunatatirea abilitatilor de comunicare in limba engleza, 
constientizarea posibilitatilor de angajare la nivel national si european, dezvoltarea spiritului de toleranta între 
participanti, constientizarea valorilor europene               

• Ridicarea la un nivel superior a calitatii procesului de formare a 
studentilor                                                         

• Foarte buna-fara proiectul la care am participat nu am fi inteles in totalitate rolul educatiei incluzive in invatamantul 
romanesc.                                                   

• Creșterea vizibilității școlii românești la nivel european și cunoașterea culturii, tradițiilor și limbii țărilor 
partenere.                                                     

• In urma implementarii celor doua proiecte Erasmus+, KA2, in scoala noastra a crescut increderea elevilor in propriile 
puteri, elevii comunica in limba engleza, atractia elevilor catre programele oferite de scoala a crescut, a crescut chiar nr 
de elevi din scoala in urma promovarii imaginii scolii ; comunitatea locala dar si parintii sunt mai imlicati in viata scolii; 
cadrele didactice folosesc metode si strategii de predare moderne in care invatarea este centrata pe elev, utilizeaza mai 
mult nonformalul in predare si a crescut atractivitatea elevilor pentru lectii; scoala este mult mai cunoscuta la nivel 
municipal dar si la nivel national; scoala a obtinut titlul de Scoala Europeana, iar la concursurile Made for Europe am 
obtinut in ultimii doi ani de doua ori premiul I; avem noi parteneriate cu scoli din Europa si am obtinut finantare pentru 
alte doua noi proiecte; oferta educationala a scolii este mult mai atractiva si scoala si-a mai adaugat doua nivele de 
scolarizare- nivelul profesional nou infiintat a contribuit la integrarea elevilor pe piata muncii; operatorii economici sunt 
interesati in pregatirea elevilor si cooptarea lor in institutiile pe care le conduc; au fost imbunatatitite competentele IT 
atat la elevi cat si la profesori; profesorii si-au imbunatatit competentele lingvistice, au cunoscut noi  sisteme de 
educatie, noi metode de predare; conducerea scolii si-a imbunatatit cunostintele de management; exista o mai mare 
deschidere fata de politicile educationale europene; s-a schimbat mult mentalitatea fata de persoanele cu dizabilitati; 
elevii si cadrele didactice si-au dezvoltat cunostintele cu privire la istoria, cultura si traditiile tarilor din Uniunea 
Europeana.  

• Cooperarea stransa intre institutii din tarile participante la programul Erasmus+ si îmbunatatirea predarii si invatarii 
limbilor straine.                                                   

• incluziunea elevilor cu CES                                                             

• Proiectele ofera participantilor posibilitatea de a intra in contact direct cu alte culturi, de a realiza stagii de practica in 
alte tari.                                                    

• Implicarea elevilor si profesorilor in proiecte europene. Cunoasterea sistemelor de invatamant europene. Familiarizarea 
cu derularea unui proiect Erasmus+. Exersarea unei limbi de circulaie europeana.                                             

• -Imbunatatirea calitatii muncii cu copiii; 
-utilizarea unor metode si procedee de lucru active, atractive cu copiii; 
-invatarea unei limbi straine cel putin in stadiul de conversatie medie; 
-comunicare, cooperare profesionala eficienta; 
-colaborare eficienta, pozitiva dintre institutiile partenere; 
-incluziune sociala si dialog intercultural; 
realizarea educatiei non formale.                          

• colaborare si parteneriat cu alte tari partenere 
comunicare la nivel internațional și schimb de bune practici                                                      

• Conturarea unei stategii de inovare a demersului didactic la nivelul 
scolii                                                         

• Internaționalizarea școlii, metodele moderne europene de predare, calitatea actului educațional la standarde 
europene                                                    

• - creste calitatea procesului educativ; 
- se dezvolta armonios aspecte legate de interculturalitate                                                      

• Acest  proiect ne-a oferit posibilitatea să lucrăm la nivel transnațional,să împărtășim și să confruntăm idei, practici sau 
metode de lucru, care au avut rezultate tangibile.                                               
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• Competențele, abilitățile și atitudinile pe care participanții la activitățile derulate în cadrul proiectelor le dobândesc, nu 
pot fi obținute la nivel local și acest plus de valoare se reflectă în abordarea deschisă către studiu și viața, prin 
colaborare și toleranță, pe care  publicul țintă o manifestă. Această deschidere către  dobândirea de abilități prin 
schimb de bune practici cu școli europene dezvoltă dimensiunea europeană a școlii noastre.                     

• Transmiterea valorilor europene si accesul elevilor din medii defavorizate la un invatamant cu standarde ridicate, 
oportunitatea de a invata activ intr un mediu propice, cu resurse si metode moderne.                                            

• Perfectionarea cadrelor, adoptarea unor idei, principii, metode, noi, moderne in procesul de predare- invatare, cresterea 
calitatii; cresterea prestigiului unitatii in comunitatea locala, schimburi culturale utile integrarii in comunitatea 
europeana, dezvoltarea spiritului de cooperare in solutionarea unor probleme comune.                                

• Posibilitatea de a crea viitoare proiecte impreuna cu partenerii  

• Contactul direct al mai multor colegi cu experti/parteneri/colegi din țările europene partenere a permis deschiderea de 
noi perspective în activitate                                                 

• - formarea cadrelor didactice in domeniul didacticii și metodicii disciplinelor  de studiu, alinierea cu politicile europene în 
domeniul educațional                                                  

• Cooperarea la nivel european                                                              

• Alinierea la standardele de formare europene, accesul la calificari pe parcursul vietii si cresterea motivarii cadrelor 
didactice de a fi specializati si  recunoscute rezultatele scolii in alte tari europene, facilitare de noi parteneriate cu alte 
institutii europene.                                       

• Proiectele europene derulate au contribuit substantial la cresterea prestigiului institutional, la realizarea si perpetuarea 
contactelor cu scoli din Europa, la schimbul de bune practici si preluarea unor modele pedagogice inovatoare. Totodata, 
din ce in ce mai multi profesori si elevi constientizeaza mai mult importanta implicarii in proiecte, fiind motivati sa 
invete limbi straine, sa isi diversifice lista de competente, sa interactioneze cu noi culturi, sa valorifice calitatile 
personale, sa isi extinda orizonturile.               

• Participarea la acest proiect a condus la o integrare comună,  un parteneriat de lungă durată. Aceasta ne-a îmbogățit 
experiența atât ca profesori cât și ca indivizi.  oferind o oportunitate de a cunoaște modelele de îngrijire socială și de 
sănătate pentru copiii cu nevoi speciale, aflati în țările partenere.  
Sunt cunoscute si utilizate  noi abordări și metode atractive care se raportează la nevoile diferiților copii, copiilor cu 
dizabilități și copiilor aflați în situații de risc.Sunt cunoscute si  utilizate a metode bazate pe tehnologia informației, care 
încurajează participarea diferiților copii și a copiilor cu nevoi speciale în procesul educațional; 
Cresterea eficienței  activităților integrand practici noi sau îmbunătățite ale țărilor partenere, care răspund nevoilor 
copiilor defavorizați și care se referă la diversitatea socială, lingvistică și culturală; 
- Îmbunătățirea calității educației, a formării și a muncii cu copiii diferiți, copiii cu dizabilități și copiii expuși riscului; 
- o colaborare internațională nouă și mai puternică între diferitele țări partenere în domeniul educației și formării la 
diferite copii, copiii cu dizabilități și copiii aflați în situații de risc, în apărarea drepturilor lor la educație și formare; 
- familiarizarea cu sistemele existentein diferite tari pentru utilizarea integrată a tehnologiilor informației și 
comunicațiilor și a resurselor educaționale deschise în educație și formare la diferiți copii și copii cu dizabilități . 
- Conectarea continuă și utilizarea practică a competentelor partenerilor .  

• Proiectele pe care le desfasoarea organizatia noastra creaza contexte de invatare interculturala in comunitatea rurala 
in care activam si ofera posibilitati tinerilor de aici sa intalneasca alti tineri de varsta lor si sa faca un schimb de idei 
si experiente, precum si sa devina mai dornici in a lua parte la mobilitati oferite de programele uniunii europene cu 
scopul dezvoltarii personale si profesionale.  
In plus, prin gazduirea voluntarilor internationali organizatia noastra a dat deja o dimensiune europeana centrului de 
tineret, privat, pe care il administreaza, precum si activitatilor implementate.     

• Schimb de experienta cu tarile partenere pe tema proiectului si nu 
numai                                                         

• Cunoasterea liceului pe plan european prin legaturile cu institutii similare din Europa, cu care colaboram pentru 
implementarea proiectelor si formarea tinerilor cu viziuni europene, capabili sa patrunda pe piata muncii 
internationala.                                          

• Noi metode aplicative in invatamantul instructiv-educativ                                                          

• cunoasterea oportunitatilor de formare la nivel european, formare profesionala de calitate si utilizare a informatiilor 
dobandite, in activitatea profesionala a beneficiarilor.                                               

• Prin participarea la proiecte Erasmus +, institutia beneficiara, ia contact cu alte modalitati de lucru, noi si inovative,isi 
imbunatateste activitatea proprie, se deschide spre nou si accepta inovatia. Contactul cu alte sisteme de invatamant, nu 
poate fi altfel, decat benefic pentru institutia beneficiara, pentru cadre didactice si elevi, de asemenea.                              

• Dezvoltarea competențelor profesionale, sociale și lingvistice ale 
participanților.                                                        

• Dezvoltă competențele profesionale și transversale.                                                           

• Diminuarea abandonului școlar                                                             

• Recunoaștere pe plan local, national si european                                                            
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• Un cadru institutional mai eficient, o deschidere catre valori 
europene.                                                         

• Inovarea strategiilor didactice, conform standardelor 
europene                                                          

• Proiectul nostru Erasmus+ "The Rainbow of Diversity", coordonat de Mehmet Akif Ersoy Ilkokulu din Provincia Aydin, 
Turcia aduce un real ajutor copiilor cu deficiente, sprijinind integrarea acestora in invatamantul de masa, copiilor 
normali, invatandu-i sa fie toleranti cu colegii lor speciali, parintilor, cadrelor didactice care se straduiesc sa integreze cu 
succes copiii speciali in colectivele de copii normali, intregii comunitati locale. Valorile asimilate de noi vor fi propagate 
spre cat mai multe unitati scolare din tara si nu numai, prin intermediul avtivitatilor de popularizare si diseminare a 
proiectului. 
De asemenea, acest proiect aduce o reala valoare culturala, va sprijini colaborarea intre institutii din invatamant din 
diverse tari, cunoasterea si respectarea traditiilor si a obiceiurilor, legarea de prietenii durabile intre adulti si copii. Atat 
copiii, cadrele didactice si parintii dar si membrii comunitatii locale vor cunoaste Europa cu tot ceea ce este bun si 
frumos, isi vor forma o imagine pozitiva despre tarile europene si despre cetatenii acestora. Erasmus+ ofera oportunitati 
extrem de valoroase tuturor categoriilor de varsta, sansa la incluziune sociala, dezvoltarea culturii, toleranta, 
combaterea xenofobiei si a discriminarilor de orice fel.  

• Scoala noastra si-a dezvoltat cooperarea cu institutiile scolare de tip similar din ale scoli europene. De asemenea, elevii 
au putut studia si alte parti ale stiintelor exacte care au fost implicate, observand astfel partea practica a proiectului. 
Astfel s-a produs o apropiere a elevilor de stiintele exacte, iar materialele pe care le-au realizat sub indrumarea si 
coordonarea profesorilor, le sunt utile si astazi atat lor, cat si altor colegi din scoata si tuturor celor interesati deoarece 
sunt disponibile gratit pe site-ul proiectului.             

• Marea deschidere catre multiculturalitate, toleranta si parteneriate scolare cu accent pe actul educativ de 
calitate.                                                     

• Imaginea creata, experienta, imbunatatirea structurii pentru 
educatie.                                                         

• Ne ajuta foarte mult in dimensiunea de invatare experentiala prin care la randul nostru putem "intoarce" spre 
comunitate din cele invatate.                                                  

• Contribuie la dezvoltarea comunității locale, prin deschiderea la nou, informații, antreprenoriat, activizarea tinerilor.  

• Aceste proiecte europene oferă șanse de dezvoltare personală și profesională tuturor elevilor (și poate și profesorilor) 
implicați pentru ca le schimba rutina și ii angajează intr-un dialog social și profesional, șansa pe care mulți dintre elevii 
de astăzi nu și-p acorda din cauza comodități și a învățării superficiale. Astfel, aceste proiecte le oferă oportunitatea 
unei învățări prin dialog cultural de tipul “learning-by-doing” ce se aplica foarte bine generațiilor de astăzi.                  

• Prin proiectele implementate: 
-s-au stabilit contacte internationale de cooperare si schimb de bune practici 
-elevii si-au imbunatatitit abilitatile de comunicare in limba engleza, abilitati TIC, socio-civice 
-profesorii au invatat noi metode didactice, si-au dezvoltat abilitati de comunicare in limba engleza si competente TIC                               

• deschidere interculturală, cunoaștere multinațională, autoevaluare 
obiectivă                                                        

• Interculturalitatea și modul în care elevii beneficiari și-au dezvoltat competentele lingvistice și cele legate de înțelegerea 
valorilor comune europene.                                                 

• Copiii si profesorii lor simt ca fac parte dintro comunitate mare, europeana, iar acest fapt le da curajul de a avea 
initiative, de a fi mai buni in ceea ce fac fiindca conteaza cu adevarat                                              

• Imbunatatirea practicii pedagogice prin schimbul de experiente in abordarea /preintampinarea situatiilor determinate 
de trauma sociala.                                                   

• Recunostere internationala si nationala                                                            

• Instruirea angajatilor, imbunatatirea imaginii firmei, vizibilitate 
europeana                                                         

• Prin intermediul proiectelor Erasmus dezvoltarea dimensiunii europene este concreta si reala atat prin modul de 
abordare al derularii proiectelor dar si prin rezultatele lui.                                               

• Armonizarea europeana a calificarilor absolventilor si consolidarea dimensiunii europene a educatiei si formarii 
profesionale                                                    

• Experienta internationala din punct de vedere social dar si 
profesional                                                         

• constientizarea unui spatiu european de invatare pe tot parcursul vietii menit sa completeze reformele politicilor la 
nivel national,sa sprijine modernizarea sistemelor de educatie si formare,prin intensificarea politicilor de cooperare,o 
mai buna utilizare a instrumentelor de recunoastere si difuzarea de bune practici, avand ca scop principal cresterea 
motivatiei in educatie si formare profesionala in invatamantul profesional si tehnic; 
-promovarea pe scara larga a multilingvismului si liberei initiative  
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• contactul cu / schimbul de bune practici cu / formarea profesionala oferita de institutii educationale din spatiul 
european poate duce la schimbari benefice in cadrul organizatiei                                               

• Deschidere spre o învățare mai eficientă și mai diversificată.                                                          

• In primul rand ofera oportunitatea crearii unor retele de parteneri europeni la care altfel organizatiile mici si medii nu at 
avea acces. Astfel se realizeaza foarte usor transferal de bune practice pe deoparte dar se si creeaza continut nou, se 
dezvolta noi metode de educatie non formala, apar noi structure europene.                                 

• Formare de competente care permit elevilor si profesorilor sa performeze la nivel 
european                                                       

• inovatie                                                               

• numarul de profesori participanti implicati in proiect care prin interacțiunea cu partenerii din cadrul proiectului, au o 
altă viziune asupra modului în care se pot realiza orele la clasă                                              

• -interculturalitatea 
- promovarea imaginii scolii 
- parteneriate cu alte scoli din Europa 
- schimb de bune practici                                                    

• Aliniarea la metodele de predare/invatare folosite in tarile 
europene.                                                         

• Consideram ca proiectul poate constitui un exemplu de buna practica deoarece impactul și valoarea adăugată produse 
se vor resimti la toate nivelurile comunitatii educationale din judet. Cadrele didactice din scolile din mediul rural 
implicate in proiect vor aplica la clasa si în scoala metodele nonformale, metodele de prevenire si combatere a 
abandonului scolar, realizandu-se astfel prevenirea si combaterea abandonului scolar, atragerea elevilor catre actul 
educational. 
Scolile din mediul rural implicate in proiect vor depune candidaturi pentru proiecte europene in cadrul programului 
Erasmus+. Aceasta initiativa, implicare a mediului rural si vizibilitatea scolilor in spatiul european are loc ca urmare a 
derularii acestui proiect. Altfel spus, vom reusi sa producem schimbari la nivelul catorva scoli din judet, vom propaga in 
mediul educational judetean, tehnicile si metodele de formare invatate in mobilitati, prin includerea acestora in cele 2 
programe de formare initiate dupa mobilitati. 
Ghidul de bune practici va contine capitole referitoare la depunerea de candidaturi pe proiecte europene, ceea ce poate 
fi folosit de organizatii care vor sa acceseze fonduri europene. 
Oportunitatea de a beneficia si alti colegi din scolile din judet, de programele de formare inca 2 ani dupa finalizarea 
proiectului reprezinta un motiv pentru sustinerea proiectului ca exemplu de buna practica. 
Ca dovada a managementului eficient se organizeaza o mobilitate suplimentara in cadrul celui de-al treilea flux. 
Consideram ca acest proiect aduce o plusvaloare europeana, atat pentru formatorii organizatiei, cat si pentru 
beneficiarii programelor de formare din mediul rural. Pentru noi toti, proiectul reprezinta o deschidere catre spatiul 
european.  

• Avem proces educativ și didactic de calitate. Personal didactic mai bine 
pregătit.                                                        

• Avantajele se pot observa atat la nivel institutional, cat si personal. Pe langa faptul ca am beneficiat de expertiza 
colegilor din alte universitati, abilitatile mele de relationare socio-umana au fost imbunatatite.                                            

• Prin participarea la proiectele Erasmus+, profesorii scolii isi formeaza o noua viziune despre ceea ce inseamna 
invatamant european (curriculum, metode, tehnici, mijloace, incluziune, CES etc.)                                            

• constientizarea aspectelor comune cu partenerii, care necesita ameliorare, si sansa de identificare a solutiilor mai mare 
daca se lucreaza in parteneriat                                                  

• imbunatatirea ofertei de oportunitati de invatare pentru toti participantii 
instrumente si noi metode de lucru in educatie si inovare sociala   
lobby si advocacy la nivel EU                                              

• Recunoasterea calificarii de ghid montan la nivel european.                                                          

• Imbunatatirea sistemelor de educatie si cooperarea intre institutii din tarile participante la programul Erasmus+  

• Proiectele Erasmus sustin internationalizarea institutionala, contribuie la vizibilitatea institutiei si la dezvoltarea/ 
imbunatatirea ofertelor de studiu si ale produselor finale.                                               

• prin intermediul proiectelor este adusa pe viu si traita prin prisma experientei valoarile 
europene                                                      

• Vizibilitate internationala, cresterea calitatii activitatii academice,  

• O vizibilitate mai mare in randul institutiilor de învățământ, îmbunătățirea calității serviciilor de educație si 
formare.                                                     

• Implementarea valorilor europene la nivelul insttutiei 
scolare.                                                          
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• -alinierea institutiei la tendintele si practicile europene de succes 
-diversificarea ofertei educationale a scolii 
-diversificarea ofertei Centrului de Resurse 
-stabilirea de parteneriate cu scoli si institutii din strainatate                                          

• deschiderea/compatibilizarea  invatamantului romanesc spre/cu cel 
european                                                        

• Institutia beneficiara a beneficiat de popularizare la nivel european imbunatatindu-si procesul de predare-invatare-
evaluare gratie schimbului de experienta si exemplelor de bune practici.                                             

• Internationalizarea, lucrul in echipe, integrarea TIC in continuturile invatarii, interactiunea cu profesori cu aceleasi 
preosupari stiintifice, publicarea de articole/volume. 
Mobilitati cu caracter informativ, construirea de platfome virtuale, de aplicatii mobile,, implicarea studentilor in 
activitatrea de cercetare 
Toleranta, abilitati de lucru in echipa, orientarea si adaptarea in noi medii, deschiderea catre piata europeana de 
munca, imbunatatirea comunicarii                                                 

• Proiectul derulat a condus la crearea unei imagini mult mai bune a tarii noastre si in special a colegiului nostru in 
Europa. Fiecare scoala din tarile participante in proiect a putut sa vada nivelul de predare in scoala noastra, elevii si 
profesorii participanti la proiect au avut ocazia sa isi imbunatateasca cunoastintele lingvistice sa vada si sa cunoasca si 
alte modalitati de predare si evaluare. Mai mult prin produsele intelectuale produse si prin fiecare activitate 
desfasurata sau realizat diverse metode de predare interdisciplinara, unele fiind deja aplicate elevilor din fiecare tara 
participanta.        

• Organizatia in care lucrez este infiintata la sfarsitul anului 2015. Asadar, este o organizatie tanara care implementeaza 
proiecte Erasmus de numai un an si jumatate. Parteneriatele construite prin proiectele derulate au devenit stabile si 
de incredere iar acest fapt contribuie la dezvoltarea dimensiunii europene a organizatiei. In plus, o data cu infiintarea 
fundatiei, unul dintre membrii fondatori a participat la 3 sesiuni de formare Erasmus, dintre care 2 organizate direct de 
Agentia Nationala. Acest lucru a fost un mare plus pentru organizatie si s-a concretizat in imbunatatirea calitatii 
proiectelor depuse precum si in construirea de noi parteneriate.   

• instruirea practica a elevilor de la profilul matematica informatica, intensiv informatica a fost de nivel 
european                                                     

• Aceste proiecte sunt esentiale pentru dezvoltarea profesionala armonioasa a participantilor 
VET.                                                      

• consider ca aceste proiect poate dezvolta competente lingvistice , cât si dezvoltarea competentelor de antreprenoriat si 
voluntariat                                                   

• extrem de mare: -->  compatibilizarea modului de predare/invatare in spatiul 
European                                                       

• Imbunatatirea procesului instructiv-educativ prin adaptarea acestuia la metode si tehnici utilizate in spatiul 
european.                                                    

• Comunicând cu partenerii din străinătate, elevii instituției noastre vor primi informații despre instituțiile europene care 
se ocupă cu rezolvarea problemelor referitoare la stereotipuri și discriminare.                                             

• O mai mare vizibilitate à liceului in comunitate, oportunitati deosebite in invatare, atragerea unui numar mai mare si 
mai pregatit de elevi, implicarea mai mare à parintilor in activitatile scolii.                                             

• promovarea incluziunii sociale                                                             

• Dechiderea europeana a scolii, dezvoltarea unor noi abilitati atat in randul elevilo, cat si in randul 
profesorilor.                                                     

• implicarea tinerilor cu oportunitati reduse, din mediul rural.                                                          

• Vizibilitate, progres, informatii noi, metode noi, deschidere, noi abilitati si 
competente.                                                        

• Cresterea prestigiului scolii prin promovarea imaginii acesteia la nivel national si inetrnational.  

• PERFECȚIONAREA CADRELOR DIDACTICE ÎN REALIZAREA INCLUZIUNII ȘCOLARE                                                       

• dezvoltare si preocuparea fata un domeniu de studiu                                                           

• - experienta imbogatita prin expunerea la schimburi de bune practici 
- dezvoltare profesionala 
- crearea de noi contacte cu reprezentantii mediului de afaceri si partneri din afara tarii                                             

• Sansa de dezvolta a abilitati somerilor persoanelor cu dezabilitati in gasirea unui loc de 
munca                                                       

• Valoarea adaugata a vizat in principal strategia de internationalizare a institutiei si schimbul de bune practici in 
domeniul invatamantului superior.                                                  

• Schimbul de bune practici intre parteneri din tari cu diverse metode de lucru, infrastructura si cultura.  
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• Proiectul răspunde nevoilor identificate la nivelul organizației urmărind îmbunătățirea ariei curriculare. Participarea 
elevilor la aceste mobilități este doar o etapă a acestui proiect prin care se urmărește achiziția de noi competențe și 
dezvoltarea abilităților în situații de urgență, în vederea îmbunătățirii performanțelor.                                 

• cooperarea între instituţii din ţările participante, schimbul de informaţii, metode, tehnici 
utilizate                                                       

• Contactul cu alte politici educationale prilejuite de contactele si lucrul comun pe proiecte cu profesori din  alte tari                                                

• Dezvoltarea de noi calificari EQF4 pentru personalul din domeniul fabricatiei prin sudare si sistemele de instruire si 
examinare aferente                                                  

• Crearea unui climat de deschidere europeana, motivatia crescuta a elevilor si profesorilor de a lua parte la proiecte 
europene, motivatie de invatare si formare crescuta.                                               

• Proiectele au o valuare, prin continuarea dezvoltari competentelor cheie conform LifeLong Learning Process, prin 
crearea unor retele informale de tineri cu aceleasi obiective si competente, activi in comunitatile locale.                                          

• Cresterea atractivitatii institutiei noastre                                                            

• oportunitatea de a-ți forma o perspectivă asupra sistemului de invățământ din țările partenere, de a face o comparație 
între sistemul nostru de învățământ și cel al partenerilor, de a găsi surse de inspirație pentru  a ne îmbunătăți 
activitatea.                                        

• Imagine, deschidere, impact lingvistic si institutional                                                           

• cooperarea transnatională, schimbul de bune practici, elaborarea de standarde comune pentru diferite organizații 
europene care au misiuni/viziuni similare, creșterea calității instrumentelor de educație non-formală (pentru proiectul 
nostru)                                        

• Conștientizarea cetățeniei europene. Deschidere către piața muncii din Europa. Creșterea calității serviciilor 
educaționale. Diversificarea strategiilor didactice pentru creșterea interesului copiilor.                                              

• Presupune rezolvarea  problemelor comunitare prin consultare şi implicare activă a tuturor actorilor interesaţi  direct 
sau indirect  şi numai în spiritul dezvoltării democraţiei, solidarităţii, reducerii decalajelor între zone, regiuni şi grupuri 
sociale, egalităţii de şanse, toleranţei, eficienţei sociale.                                   

• Contribuie substantial la internaționalizarea si modernizarea 
instituției.                                                         

• Cresterea gradului de internationalizare a institutiei si de integrare a studentilor in piata 
muncii.                                                       

• Dezvoltarea dimensiunii europene in scoli din mediul rural si o politica publica sustinuta de o strategie judeteana pentru 
educatie de calitate in mediul rural prin mobilitate europeana si schimb de bune practici.                                           

• O mai bună înțelegere a valorilor europene de către grupurile țintă ale proiectelor, formarea și cultivarea competențelor 
cheie, îmbunătățirea calității serviciilor și prestației educaționale.                                              

• Prin participarea la proiecte Erasmus+ tinerii absolventi vor fi mai bine pregatiti profesional si se vor integra mai usor pe 
piata muncii europene,                                                  

• Prin derularea programului Erasmus+,respective prin mobilitatea profesorilor si elevilor,se consolideză cunoașterea și 
înțelegerea valorilor comune, utilizarea unor programe de învățământ care să promoveze cunoașterea diferitelor 
culturi, religii și credințe și promovarea de materii/cursuri privind cultura și arta, pentru a favoriza înțelegerea 
interculturală.Elevii/profesorii dezvolta abilitati/competente specifice;modernizarea sistemelor de 
educatie;participarea la vuiata democratica;promovarea incluziunii sociale;             

• dechidere spre valori autentice                                                             

• Elevii sunt mai deschisi spre exersarea valorilor europene,au abilități de exprimare în limba engleză mult mai 
dezvoltate. 
Profesorii sunt mai interesați în a folosi metode mai moderne,să inițieze proiecte cu alte școli europene.                                          

• internationalizare                                                              

• -elevi motivati pentru absolvire si integrare pe piata muncii mai facila prin documentul Europass  
-ridicarea standardului scolii in comunitate 
-elevi formati profesional la standarde europene. Ei si-au format si o cultura transnationala.                                        

• A oferit cadrelor didactice persepctive europene, o mai mare deschidere pentru schimb de bune practici și parteneriate 
comunitare.                                                   

• Ofera o alta perspectiva asupra orelor de practica, care pana acum erau efectuate in laboratorul scolii, iar acum la 
firme de specialitate                                                  

• Dobandirea de competente si abilitati sporite in domeniul specializarii si in cunoasterea limbilor straine de catre 
participanti. 
Cunoasterea obiceiurilor si traditiilor din alte tari europene.                                             

• Participanții la mobilitate, cadre didactice din instituțiile de învățământ special din județ, au avut oportunitatea de a 
descoperi o țară nouă, o cultură și o civilizație nouă, de a învăța tehnici terapeutice noi, toate ducând la creșterea 
dimensiunii europene a școlilor de apartenență.                                    
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• Creșterea vizibilității internaționale, creșterea competenței cadrelor didactice, conectarea la spațiul european de 
învățare a studenților                                                   

• Unitatea scolara are oportunitatea sa relizeze conexiuni in afara tarii, sa isi promoveze propria imagine, profilul, elevii, 
tara.Elevii si profesorii particianti beneficiaza de posibilitatea largirii orizintului propriu si de un CV relevant.                                          

• Posibilitatea de a intra in legatura cu alti parteneri europeni, de a dezvolta proiecte si parteneriate si dezvoltarea de noi 
abilitati si competente.                                                  

• Scoala noastra a cooperat cu alte scoli europene si a contribuit la formarea de competente elevilor implicati din toate 
tarile partenere. A format elevi mai motivati prin participarea la activitati de invatare peste hotare, profesorii si-au 
imbogatit paleta didactica-pedagogica si competentele lingvistice prin cooperarea directa cu profesorii din scolile 
partenere. Participantii la mobilitati au promovat regiunea, tara, obiceiurile si valorile autohtone imbogatindu-si 
competentele interculturale si cunoasterea reciproca. De asemenea, au dezvoltat competente specifice, tehnice, de 
utilizare a noilor tehnologii ce ii face mai adaptabili si mai deschisi la cooperare. Institutia si-a imbunatatit prestigiul la 
nivel local si si-a consolidat pozitia de scoala de succes.  

• -deschidere catre noi domenii de calificare solicitate de piata europeana a muncii 
- îmbunătățirea calității învățământului prin realizarea unor schimburi de experiență și bune practici cu profesori și elevi 
din instituțiile partenere, formarea și dezvoltarea unui spirit de respect față de valorile europene prin încurajarea 
toleranței și a dialogului intercultural, implicarea activă a partenerilor sociali la viața școlară prin stabilirea unor relații 
de parteneriat cu părinții elevilor și cu comunitatea locală.                 

• multiculturalitate; transdisciplinaritate                                                            

• Cresterea calitatii actului educational prin cresterea interesului elevilor pentru invatare si motivarii acestora.  

• Pentru instituția în cadrul căreia am avut un program Erasmus + în derulare a fost primul proiect european. Pentru 
mulți colegi-prima ieşire în străinătate, primul şoc cultural semnificativ şi primul contact cu o civilizație mai degrabă 
privită cu suspiciune în colțul de țară unde s-a derulat programul. Deci a avut un impact imens în termeni de contact 
direct cu Europa, deschidere spre multiculturalitate şi implicit spre toleranță                       

• Valoarea adusă proiectele Erasmus+ sunt îmbunătatirea calității serviciilor, de educație și formare serviciilor de 
educație si formare, Imbunatatirea predarii si invatarii limbilor straine; dezvoltarea de competente/abilitati relevante 
pentru piata muncii.                                       

• Reconsiderarea managementului scolii in vederea egalizarii sanselor; formarea cadrelor didactice din scoala, pentru 
adoptarea practicilor specifice unei scoli interculturale, pentru adaptarea strategiilor didactice la cerintele unui 
invatamant activ-participativ; promovarea si dezvoltarea unor atitudini si comportamente bazate pe valorile 
interculturalitatii in randul elevilor, parintilor, cadrelor didactice, prin activitati extracurriculare, prin proiecte europene 
si prin activitati de transfer de bune practici.              

• dezvoltarea universului cultural, a viziunii asupra cooperarii europene intre scoli, institutii, persoane                                             

• Vizibilitate a instituțiilor, realizarea de activități comune chiar și după încheierea unui proiect, de website comun unde 
se pot continua schimburi de bune practici.                                                

• Stagiile de practica VET desfasurate in conditii reale, la standarde 
europene                                                        

• Proiectele Erasmus+ reprezinta o poarta de deschidere catre alte sisteme de invatamant, culturi, popoare. Sprijina 
comunicarea si intercunoasterea, invatarea de limbi straine. Elevii si cadrele didactice participante si-au schimbat total 
modul de raportare la realitatile europene, au devenit mai constienti atat de propriile valori cat si de principiile 
europene.                             

• Cea mai importantă  valoare adăugată este capacitatea profesorilor participanți de a se vedea în poziția de pedagogi 
care reușesc să aducă noi instrumente de predare învățarea, de oameni care pot schimba școala, adaptând-o 
generațiilor actuale.                                       

• Toti participantii au venit cu opinia despre activitatea pe care o desfasoara cu un nou view. In plus in cele mai multe 
cazuri acesti oameni devin mult mai mobili.                                                

• -cresterea prestigiului scolii in comunitate 
-insertie mai buna a absolventilor pe piata muncii locala si europeana  
- cresterea actului educational prin formarea profesionala dar si prin formarea unor competente transnationale -de 
limba, cultura, competente IT 
-formare a cadrelor didactice pentru scrierea de noi proiecte                               

• cooperarea internationala, schimbul de experiente (atat bune cat si mai putin bune), transferul de know-how, mediul 
intercultural                                                   

• Sporirea interesului si  motivarii elevilor și a profesorilor prin uilizarea platformelor educationale 3D  

• Racordarea la realitatea sistemelor de educatie din Europa creaza un punct de echilibru si stabilitate pentru institutia 
noastra. Schimbul de experienta cu partenerii externi a fost de fiecare data generator de atitudini si aptitudini menite sa 
permita o cat mai buna integrare atat in randul elevilor cat si al profesorilor.                                 

• Creativitatea                                                              
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• Valorizarea abilitatilor elevilor in activitati cu impact european, vizibilitatea pe plan intern si international a 
institutie                                                     

• Cel mai relevant aspect cred ca a fost produs de contactul cu celelalte culturi, mai ales ca proiectul a vizat traditii si 
cultura populara. Dar in acelasi timp contactul cu comunitatile straine externe proiectului a contribuit mult la 
schimbarea opticii participantilor. 
De asemenea faptul ca parteneri au fost alte scoli, a adus o noua perspectiva asupra educatiei la nivel global, intrebari 
si initiative la nivel local.  
Proiectele implementate ne-au permis să transformăm elevii din învățământul profesional și tehnic în cetățeni 
europeni responsabili și cu un sistem de valori bine conturat.                                               

• Imbunatatirea procesului educativ prin folosirea unor instrumente si a unor metode didactice folosite in scoli din UE 
pentru predarea limbilor straine,a informaticii, a stiintelor sociale cunoasterea unor modele manageriale de suces, 
implementarea unor cursuri optionale in care sunt folosite materiale didactice dobandite in cadrul mobilitatilor, 
formarea la elevi de competente si abiltati ( educatia pentru o viata sanatoasa, cunoasterea sistemelor de educatie din 
tari din UE), relatii personale elevi-elevi, profesori-profesori si implicarea in alte proiecte cu partenerii din tarile 
partricipante la proiect ( proiecte de schimb de elevi, proiecte culturale), implicarea elevilor cu posibilitati materiale 
reduse si din grupuri vulnerabile( parinti plecati in strainatate, minoritati nationale), cresterea abilitatilor de comunicare 
in limba engleza pentru profesori/elevi, imbunatatirea activitatii de invatare informala.  

• Elevii din școala noastră își pun în valoare abilitățile, talentul, calitățile, împărtășind celorlalți elevi din școlile partenere 
europene, idei referitoare la tema proiectului. 
Profesorii din școala noastră vor deveni mai toleranți, vor înțelege mai bine dimensiunea europeană a educației tinerei 
generații.                                    

• angajabilitatea tinerilor aflati in situatie de risc                                                            

• Deschiderea pe care elevii si profesorii o dobandesc, motivarea spre invatarea limbilor moderne, cetatenia activa, 
implicarea civica, schimbul de bune practici in domeniul predarii-invatarii.                                             

• Continua imbunatatire a sistemului de asigurare a calitatii prin compararea continua a  elementelor procesului de 
predare-invatare cu cel al institutiilor partenere, asigurarea dezvoltarii sociale si culturale a participantilor la mobilitati 
care au posibilitatea sa constientizeze care sunt valorile comune ale Comunitatii Europene.                                

• progres si cunoastere aprofundata                                                             

• Proiectul a oferit elevilor noi și atractive metode de invățare, informale și nonformale dând valoare educației prin 
această abordare. Aceasta este de fapt și viziunea de ansamblu a liceului nostru.Îmbunătățirea calității programelor 
educaționale pentru elevi prin promovarea educației antreprenoriale și a cetățeniei active cu scopul de a facilita 
capacitatea de insertie a elevilor pe piața muncii și o mai bună orientare profesională a acestora.Extinderea 
oportunităților de învățare prin crearea de noi resurse informaționale folosind metode IT de învățare și crearea de 
resurse educaționale deschise în diferite limbi europene.      Proiectul s-a concentrat  pe dezvoltarea, schimbul și 
transferul de practici inovatoare între cele 3 țări participante: România, Norvegia  și Polonia. Proiectul  a conectat  elevii  
proveniți  din diferite medii sociale și culturale și din sisteme educaționale diferite în scopul conștientizării valorilor 
europene și democratice, a dezvoltării  unei atitudini responsabile în societate și a identității naționale și europene. O 
altă abordare a fost educația antreprenorială respectiv cunoașterea modului de punere în practică a conceptului de 
antreprenoriat într-o viziune modernă specifică unor societăți evoluate.   Profesorii care au fost implicaţi în aceste 
activităţi au beneficiat de un real şi util schimb de experienţă privind aplicarea metodelor şi a instrumentelor didactico-
pedagogice moderne în sensul dezvoltării profesionale şi personale prin conectarea la dimensiunea europeană a actului 
didactic din perspectivă ştiinţifică şi culturală. A fost un exerciţiu de rigurozitate ştiinţifică, didactică, pedagogică, de 
organizare şi prezentare a informaţiei, de adaptare la standardele educaţionale europene în contextul tematicii de 
proiect.  

• deschidere, implicarea tinerilor, dezvoltarea de competente                                                          

• Am reusit sa cunoastem diferite sisteme de invatamant si prin schimbul de experienta cadrele didactice au aflat de 
metode noi si moderne de predare-invatare-evaluare.                                               

• Demersul educational se dezvolta intercultural, aportul altor metode de invatare si predare este foarte important in 
aplicabilitatea unor noi concepte in parcursul insusirii de cunostinte.                                              

• Proiectele Erasmus pe care le-am implementat ne-au ajutat să creştem vizibilitatea organizaţiei, să stabilim noi 
parteneriate şi să trimitem tineri în proiecte internaţionale - ceea ce a avut un impact important în dezvoltarea 
personală şi profesională a acestora. Cu paşi mici, prin aceste mobilităţi, formăm lideri şi cetăţeni activi, ce vor contribui 
la dezvoltarea Europei.                            

• Noul proiect contribuie la consolidarea dimensiunii europene in domeniul științelor, ceea ce constituie un element de 
noutate.                                                    

• imbunatatirea calitatii serviciilor educationale, experienta internationala dobandita, cunostinte lingvistice si culturale 
dezvoltate, abilitati si competente relevante pentru piata muncii                                              

• proiectele implementate ne-au ajutat se obtinem titlul de Scoala Europeana in 2009, titlu pe care l-am reinnoit 
contstant de atunci                                                   
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• Formarea elevilor si a profesorilor in spiritul valorilor europene, al cetateniei active si al respectarii diversitatii 
culturale                                                    

• Competente pentru piața muncii!                                                             

• Abordarea procesului de predare-învățare-evaluare într-o manieră modernă  

• Internationalizarea, deschiderea spre parteneriate in 
cercetare                                                          

• constientizarea  problemelor din sistemul educational  national si European si implementarea unor idei inovatoare de 
rezolvare                                                   

• Transferarea schimburilor de bune practici de la nivelul institutiei noastre la nivel international: educatie 
digitala,educatie pentru voluntariat, integrare sociala si cetatenie europeana.                                              

• Cresterea capacitatii de internationalizare si a vizibilitatii universitatii in afara 
granitelor                                                       

• proiectele derulate la nivel local privind cetatenia activa, promovarea 
interculturalitatii                                                        

• Interculturalitate, cultură civică, comunicare în limba engleză, management 
educațional.                                                       

• Deschidere catre o noi oportunitati de formare, colaborare, dezvoltare personala, 
antreprenoriat                                                      

• diminuarea abandonului scolar                                                             

• Recunoastere;locala/nationala/internationala;Competente profesionale si personale imbunatatite beneficiarilor dar si 
celorlalte categorii prin diseminare.Valoare europeana;                                               

• Valoarea adăugată a proiectului a fost asigurată în primul rând prin menirea acestuia de a îmbunătăţi calitativ 
procesul de formare profesională,rezolvarea tuturor problemelor ce apar prin consultare şi implicare 
activă,cultivarea egalităţii de şanse,a toleranţei.                                      

• educatie la standarde europene si promovarea/dezvoltarea valorilor 
europene                                                        

• Implementarea unor noi metode de predare a limbilor străine și promovarea lucrului în echipă într-un mediu 
intercultural.                                                    

• Cred ca acest program ii ajuta pe copii sa inteleaga ce inseamna Uniunea Europeană si valorile pe care le promovează . 
Deasemenea, cunoscând elevi din alte țări si vizitând alte țări europene, elevii, dar și profesorii devin mai conștienți de 
avantajele si beneficiile statutului de membru al UE. Programul este foarte util  si apreciat de elevi și profesor reușind 
astfel să schimbe mentalitatea noastră legată de Europa, dar și de scoala.                      

• Integrarea unor noi metode de predare a limbilor străine și promovarea lucrului în echipă într-un mediu 
intercultural.                                                     

• Consolidarea coeziunii sociale,modernizarea sistemelor de educație și 
formare.                                                        

• Reducerea abandonului școlar prin dezvoltarea creativității și creșterea interesului elevilor pentru activitățile 
educative.                                                    

• Deschidere către alte culturi europene; schimb real de practici și 
experiență.                                                        

• creșterea capacității de a opera la nivel European dezvoltând abalități necesare unui Project Managment 
eficient                                                     

• Ne-am largit deja activitatea cu ajutorul proiectelor Erasmus+, dat fiind ca am fost invitati sa cooperam in activitati de 
training cu partenerii nostri                                                  

• Proiectele implementate au contribuit in foarte mare masura la integrarea deplina a universitatii in reteaua institutiilor 
de invatamant superior cu preocupari similare din UE.                                                

• - Înțelegerea,respectul si toleranta pentru tradiții și obiceiuri care există în diferite țări partenere  
- socializarea elevilor si profesorilor implicati prin cooperarea la nivelul grupurilor de lucru, asumarea rolurilor, 
relationarea cu colegii din scolile partenere, dezvoltarea unor de relatii de prietenie, ospitalitate  
- dezvoltarea competentelor lingvistice (limba proiectului va fi engleza,dar elevii si profesorii vor invata si cuvinte si 
expresii uzuale din limba tarilor partenere)                  

• - o mai buna formare a elevilor din punct de vedere profesional, lingvistic si cultural, 
- cooperarea cu diverse institutii europene si dezvoltarea de parteneriate, 
- insertia pe piata muncii europene a viitorilor asistenti medicali.                                         

• Creșterea prestigiului școlii la nivel european                                                            

• Formarea unei atitudini europene față de procesul instructiv-educativ, față de relațiile dintre școală și elevi, dintre 
școală și părinți, dintre școală și comunitate.                                                

• largirea orizontului de cunoastere                                                             
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• învățarea limbilor străine, promovarea interculturalității                                                           

• Proiectele Erasmus+ au oferit dimensiune europeana formarii cadrelor didactice in domenii mai putin abordate de 
centrele de formare din tara.                                                  

• -crearea mediului educaţional favorabil accesului   la valorile culturii şi civilizaţiilor europene; 
-cunoaşterea şi respectarea valorilor culturilor şi civilizaţiilor neeuropene; 
-întărirea identităţii naţionale şi acceptarea alterităţii; 
-acceptarea şi respectarea valorilor Uniuniii Europene;  -cooperarea şi colaborarea cu ţările lumii pentru securitate, 
pace şi prosperitate.                             

• Modernizarea sistemelor de educatie si formare in Romania si transferul de cunostinte  

• Beneficiile există, în primul rând, pentru elevii instituției, dar și pentru cadrele didactice: deschidere spre nou, noi 
metode de învățare                                                  

• Furnizarea de instrumente si informatii utile si accesibile pentru cresterea calitatii serviciilor 
oferite!                                                      

• Implementarea proiectului în parteneriat la nivel european a venit ca o continuare fireasca a cooperării foarte 
fructuoase din trecut între 4 din cele 5 organizații partenere din consorțiu. Proiectul nostru a adăugat noi dimensiuni 
relației de colaborare dintre parteneri, fiecare având posibilitatea de a-și dezvolta abiliatile și de a contribui la 
organizarea de programe internaționale de formare și de a compara experiențele fiecărei țări în domeniul 
întreprinderilor sociale și cooperativelor.                

• Dezvoltarea de noi abilitati in context non formal si cetatenie 
activa.                                                         

• o mai buna pregatire a profesorilor si elevilor implicati  in actiunea Ka1, o mai buna orientare a celor implicati in 
Ka2                                                    

• Schimbul de experienta cu institutii europene similare.                                                           

• Valoarea adăugată este dimensiunea europeană a educației. 
Participăm la parteneriate strategice pentru că ne așteptăm la un impact pozitiv asupra elevilor și profesorilor școlilor 
noastre. Este un pas important către o educație mai bună, îmbunătățirea cunoștințelor, a abilităților de comunicare în 
limbi străine și a  motivației de a utiliza mijloace moderne de comunicare. 
Fiecare școală parteneră are mulți elevi care provin din mediu defavorizat. Participarea la proiecte este singura 
modalitate de a realiza contacte cu  copii din alte țări. Așadar, vrem să oferim copiilor și familiilor lor șansa de a intra în 
contact cu oameni din alte țări europene. Vrem să conștientizăm faptul că toți copiii, indiferent în ce țară trăiesc, au 
aceleași speranțe și nevoi. Copiii trebuie să-și dea seama că toți putem învăța multe din cultura altor țări. Vrem să 
aducem în viața copiilor exemple de bună practică în domeniile toleranței și solidarității. 
Unii elevi au probleme de sănătate (probleme de comunicare, dizabilități mintale, de auz, etc., unii chiar dizabilități 
multiple) și probleme de învățare. Jocurile pentru copii reprezintă un factor motivant pentru dezvoltarea competențelor 
lingvistice și de comunicare și sunt foarte importante pentru acești copii.  

• Cresterea calitatii actului didactic prin imbunatatirea metodelor de lucru cu copii, ca urmare a schimbului de bune 
practici intre parteneri.                                                  

• Crearea de relatii cu parteneri din strainatate. Contributie la atingerea strategiei de internationalizare a 
institutiei.                                                     

• Coerenta activitatilor de cooperare europeana cu politica generala a institutiei, integrarea activitatilor de cooperare 
europeana in programul curent al scolii.                                                 

• contactul direct cu piata muncii din Europa, cu instittutiile de educatie, cu tot ce se intampla in 
Europa!                                                      

• Dezvoltarea de instrumente utile educatiei adultilor                                                           

• Aducerea unei diferite perspective atat pentru participantii proiectului cat si pentru angajatii ONG0ului, un mediu 
intercultural de lucru.                                                   

• Punerea in evidenta a unei dimensiuni importante a activitatii intitutiei - dimensiunea 
sociala.                                                       

• Noi metode de predare : metode in educatia non-formala, metode de predare a limbii engleze, metode de predare in 
ICT;  
O mai buna publicitate scolii; 
Copiii se simt mai atrasi spre scoala datorita deschiderii europene si activitatilor interculturale din cadrul proiectelor 
Erasmus 
Profesorii, elevii si parintii colaboreaza mai mult si relatiile sunt de toleranta si respect 
Colaborarea dintre elevii nostri si parteneri este un  alt rezultat frumos, precum si colaborarea dintre profesorii nostri si 
profesorii parteneri.  
Elevii au avut diferite ocazii in care si-au demonstrat talente si abilitati nedescoperite sau au cultivat altele. 
Elevilor cu rezultate bune si comportamnet exemplar (din familii cu venituri mici) li s-a oferit sansa de a participa la 
mobilitati.  
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• -deschiderea catre viitoare participari in calitate de partener strategic pentru proiecte de tip Erasmus KA2cu scoli din 
diferite tari europene 
-cresterea prestigiului unitatii de invatamant la nivel local si judetean 
-o mai buna pregatire profesionala a cadrelor didactice beneficiare de formare prin cursuri structurate in cadrul 
proiectului pe care il avem in derulare in acest moment, precum si posibilitatea reala a realizarii unui schimb de bune 
practici educationale 
-dezvoltarea abilitatilor de comunicare intr-o limba straina a participantilor la formare si promovarea dialogului 
intercultural     

• Cunoasterea sistemului de invatamant tehnic din alte state 
europene                                                         

• Consider ca valoarea culturala pe care programul Erasmus+ o aduce institutiei este cea mai importanta  

• beneficiarii au intrat in contact cu voluntari internationali, si-au exersat competentele lingvistice si de comunicare, 
au derulat proiecte initiate in echipa, tinerii beneficiari au fost din mediul rural. Faptul ca au fost alesi sa lucreze cu 
internationali  i-a impulsionat si au observat ca nu exista diferente intre ei. Diferenta este doar de limbaj. Si acesta a 
fost recuperat.                            

• Colaborarea cu organizatii europene interesate de acelasi domeniu de 
activitate                                                        

• Proiectul a contribuit la dezvoltarea colaborarii institutiei noastre cu institutii similare din Europa, a permis schimbul de 
experiente si dezvoltarea unei comunitati de practica.                                               

• Un impact important in vizibilitatea internationala a institutiei.  

• Asociatia Scout Society si-a dezvoltat capacitatea de a dezvolta proiecte cu noi parteneri, a stabilit noi contacte si a 
imbunatatit aspectul angajabilitatii prin proiectele sale.                                               

• Un alt pas pentru internationalizarea universitatii.                                                           

• Proiectele Erasmus+ au un rol extrem de important in dezvoltarea dimensiunii europene a universitatii 
noastre.                                                     

• Instituția beneficiară își dezvoltă parteneriatul și în prezent, relațiile atât între elevi cât și profesori s-au întărit. Printre 
elevii formați la partenerii externi sunt tineri care studiază la ei.                                               

• Evenimente comune cu școli din alte țări, deschidere către învățământul european, satisfacerea nevoilor de 
relaționare a beneficiarilor cu elevi din alte țări                                                 

• deschiderea spre antreprenoriat a elevilor scolii si comparatia cu ceea ce se intampla in celelalte scoli din tari din 
UE                                                    

• Scăderea abandonului școlar.                                                             

• - intarirea capacitatii de internationalizare a scolii 
- deschiderea catre valorile europene 
-cresterea calitatii serviciilor educationale catre standardele europene 
-cooperarea cu institutii europene                                            

• Instituția a stabilit legături transfrontaliere utile și strânse cu țări din UE; a cunoscut alte modele educaționale; a 
implicat elevii în mobilități prin care au exersat competențele de comunicare în limba engleză, au luat contact cu 
obiceiurile populației din țările partenere: Turcia, Germania, Polonia, Italia.                                  

• Valoarea sociala si educationala este valoarea adaugata adusa de proiectul Erasmus+ .                    

• Crearea unei retele europene de parteneri cu care se pot dezvolta diverse proiecte, schimb de bune practici si 
cunostinte; dezvoltare de instrumente, tehnologii, metodologii, informatii... Dezvoltare personala pentru elevi, 
studenti,...                                         

• Valoarea adaugata incazul proiectului nostru este data de: 
 - abordarea interdisciplinara ca modalitate de lucru (atat pentru elevi, cat si pentru profesori) 
- lucru pe proiecte, ca metoda privilegiata, in cazul elevilor 
-integrarea iTEC-Innovative Technologies for Engaging Classrooms in cazul lucrului intre elevii tarilor  
 partenere participante 
- munca in cooperare, elevi-profesori, in echipe europene 
- lucrul online combinat cu lucrul fata in fata; 
- utilizarea unei platforme pentru a lucra in cadrul laboratorul virtual            

• competente profesionale mult imbunatatite prin formarea profesionala europeana a 45 de elevi ai 
institutiei.                                                     

• materiale si produse de inalta calitate si maxima utilitate pentru grupul tinta la nivel 
european                                                       

• Valoarea adaugata in dezvoltarea dimensiunii europene, adusa de proiectul "Profesor european-elev european" 
implementat in scoala noastra in perioada 2015-2017 este realizarea unor parteneriate cu scoli din Europa si implicarea 
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intr-un nou proiect ERASMUS+, KA2, constientizarea profesorilor despre necesitatea perfectionarii continue a 
metodelor de predare in pas cu cerintele europene.                        

• O îmbunătățirea a imaginii școlii și, implicit creșterea dimensiunii europene a acesteia                                                   

• A adus competente noi cadrelor didactice particiante                                                           

• Schimbul de bune practici cu organizatii din toata Europa.                                                           

• cresterea vizibilitatii, imbunatatirea rezultatelor invatarii si dezvoltarea colaborarilor cu universitatile partenere in 
contextul si altor programe ale UE                                                 

• Încadrare pe piața muncii a elevilor care au beneficiat de mobilitate  

• Cea mai mare parte a activitatii asociatiei noastre este finantata prin Erasmus+ in acest sens ne-am dezvoltat ca si 
asociatie si am reusit sa construim colaborari stranse cu parteneri pe termen lung din diferite tari Europene.                                         

• Creșterea calității actului educațional prin însușirea bunelor practici dobândite în cadrul parteneriatului 
strategic                                                     

• Participarea elevilor cu dizabilități în derularea activități prevazute în cadrul mobilitatilor alături de elevii fără nevoi 
speciale din școlile partenere. Aceștia din urma ajutând la integrare în mediul social internațional al elevilor noștri.                                          

• Creșterea calității serviciilor educaționale prin modernizarea procesului de 
învațământ                                                       

• Elevii si parintii au apreciat oportunitatea dezvoltarii schimburilor culturale, a invatarii limbilor straine, scimbarea 
mentalitatii copiilor referitoare la alte culture, la alte tari                                               

• Imbunatatirea  calitatii serviciilor educationale 
Stabilirea de parteneriate strategice cu scoli si institutii europene 
Proiectele Erasmus +aduc noi cunostinte, schimb de idei, transfer de practici creative,acces la noi materiale didactice, 
exersarea si perfectionarea limbilor straine                                                

• Sustenabilitatea pe termen mediu si lung.                                                            

• Observarea unui model european de calitate privind desfasurarea stagiilor de practica si a unor sisteme de invatamant 
din alte tari europene.                                                  

• Implementarea proiectelor de mobilitate sau a parteneriatelor strategice de tipul Erasmus + vor determina cresterea 
gradului de satisfactie al elevilor, parintilor fata de calitatea actului educational, pecum si promovarea imaginii scolii 
in comunitate. 
Plasamentele de formare profesionala in cadrul proiectelor Erasmus +, vor asigura dobandirea de care elevi de 
competente, abilitati si cunostinte specifice meseriei alese si cresterea sanselor de integrare a acestora pe piata muncii.                

• Dezvoltarea competentelor profesionale, pe prioritățile alese in formularul de aplicație, competentelor lingvistice și 
interculturale, intr-un mediu de învățare constituit la nivel european                                               

• Prin implementarea proiectului “Practical training  abroad - The first step to a european labour  market for vet 
learners”- ERASMUS + 2016-1-RO01-KA102-023600  la nivelul școlii s-a atins printre altele un obiectiv important și 
anume  dezvoltarea la elevii participanţi a unor abilităţi cheie transferabile, care sa  sprijine calitatea procesului de 
învăţare continuă, oferindu-le posibilitatea  unei reconversii profesionale către meserii înrudite sau aspirații pentru un 
nivel de calificare mai mare după absolvirea liceului.             

• Proiectele de care scoala noastra se bucura aduc in prim-plan multiple modalitati de lucru cu elevii in scopul dezoltarii 
inteligentelor multiple si a invatarii prin cooperare                                               

• Toti elevii si profesorii implicati in proiecte au avut sansa sa colaboreze la nivel international cu partenerii. Au fost 
implicati de asemenea si parintii elevilor scolii noastre. In urma deplasarilor, elevii au legat prietenii si si-au insusit 
elemente de cultura si civilizatie ale tarilor vizitate                                     

• Elevii si profesorii implicati isi dezvolta sentimentul de apartenenta la Comunitatea Europeana, devin cetateni activi cu 
posibilitati reale de integrare pe piata muncii europene. Totodata sunt dezvoltate abilitatile de comuncare in limbi 
straine ale elevilor, in special limba engleza si abilitatile digitale.                                   

• Profesorii formati in KA101 au beneficiat de multe cunostinte noi, aplicabile in UE. Prin parteneriatele in care scoala a 
fost implicata in KA2, profesorii si elevii au beneficiat de experienta educationala extrem de relevanta din tarile 
europene participante.                                       

• Elevii vor beneficia de ore mai atractive, in care continuturile vor fi mai lesne de înțeles, iar cunostintele mai concret 
aplicate.                                                    

• Nici un alt tip de proiect nu oferă o deschidere atât de amplă spre spațiul educațional european (cunoașterea 
sistemelor de învățământ) și nu dă elevilor posibilitatea de a achiziționa într-un timp relativ scurt o cantitate atât de 
substanțială de abilități și cunoștințe generale și specifice.                                    

• Exceptionala ! Ofera deschiderea pentru formarea tinerilor si deschid perspectiva unor colaborari 
interuniversitare                                                     

• Proiectul a inceput in octombrie 2017, nu exista inca impact la nivelul dimensiunii europene. Cu siguranta va exista un 
transfer de cunostinte, experiente si vom avea de invatat destul de multe de la partenerii si coordonatorul nostru.                                         
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• Metode, strategii de lucru invatate in cadrul schimbului de bune practici cu partenerii 
europeni                                                       

• Creșterea capacității de adaptare proactivă la cerințele pieței muncii, creșterea competențelor instituționale 
orientate spre student și intensificarea integrării în spațiul educațional european                                             

• Beneficiarii acestui proiect exersează și perfecționează practici creative și schimb de 
idei.                                                       

• Proiectele Erasmus + contribuie la o mai buna cooperare între instituțiile din domeniul educației și formării profesionale, 
administrației publice și organizațiilor de tineret din diferite țări europene.                                             

• parteneriatul din proiect si produsele                                                            

• modele de bune practici, familiarizarea cu stategii educationale europene, cunoasterea unor programe IT  

• Proiectele Erasmus+, consider eu, sunt unica sansa de a schimba sistemul educational in bine, si nu numai sistemul 
educational dar si comunitatea.                                                 

• Dezvoltarea competentelor profesionale, transversale si lingvistice ale beneficiarilor; Promovarea multiculturalitatii; 
Constientizarea statutului de cetatean european; Dezvoltarea cooperarii cu institutii partenere; Aliniere cu strategia 
de internationalizare a universitatii.                                     

• - desfășurarea activităților educative conform principiilor europene și valorilor europene; 
- deschiderea către noutate și schimbul de bune practici între parteneri; 
- formarea atitudinii pozitive și a motivației față de propria educație în rândul elevilor; 
- dezvoltarea spiritului de cooperare și promovare a drepturilor, de conștientizare a responsabilităților, de aplicare a 
valorilor europene în rândul beneficiarilor direcți și indirecți ai educației.                     

• Dobandirea de catre elevii participanti la mobilitate a cunostintelor, competentelor si abilitatilor necesare pentru 
integrarea pe o piată muncii lărgită, dezvoltarea competențelor culturale, dezvoltarea competențelor lingvistice și 
dezvoltarea unor parteneriate ECVET.                                       

• acumularea de practici organizationale din alte organizatii, creare de legaturi si noi parteneriate, invatare metode de 
lucru si formare, colaborare internationala                                                

• Dezvoltarea competentelor de comunicare in circumstante inedite. 
Familiarizarea cu alte sisteme de invatamant.                                                    

• A crescut interesul acordat proiectelor și colaborărilor la nivel internațional, instituția propunandu-și dezvoltarea 
acestora și realizarea de noi proiecte în perioada următoare.                                               

• Interculturalitatea, schimbul de experienta si invatarea celor mai bune metode, practici si aplicatii in domenii in care se 
cauta "modele" aduce un plus tuturor celor implicati.                                               

• colaborarea cu alte institutii de invatamant din Europa 
respect fata de meseria de profesor, respect fata de traditiile si cultura diferitelor tari din Europa                                                 

• Echipa de lucru e mai coeziva, deschiderea catre comunitatea de tineri e mai buna - tinerii vin catre noi cand vad 
ceea ce facem (multumita evenimentelor de diseminare organizate de noi). Ideile pentru viitoare proiecte sunt mai 
numeroase, iar implicarile in proiecte europene e mult mai mare.                                   

• exemple de bune practici, formare profesionala, parteneriate cu alte 
scoli                                                         

• In urma derularii proiectului s-a  constatat:  
- cresterea interesului in dezvoltarea unor parteneriate de acest tip, in beneficiul comun al tuturor organizatiilor; 
- impunerea scolii noastre, in constiinta publica locala si judeteana,  ca organizatie preocupată de cresterea calitatii 
serviciilor medicale oferite; 
-diversificarea tipurilor / cresterea numarului de parteneriate internationale, cu impact asupra mobilitatii in formarea 
internationala a cadrelor medicale medii; 
- atingerea unor obiective din cadrul planului de actiune al scolii (PAS), in ceea ce priveste cresterea calitatii formarii 
profesionale a asistentilor medicali generalisti din  Scoala Postliceala Sanitara “Carol Davila" Targoviste.  

• Dezvoltarea de competente/ abilitati relevante pentru piata muncii, modernizarea sistemelor de 
formare                                                      

• dezvoltare si interconectarea fortei de munca in UE                                                           

• conectarea la realitatea socială europeană, oferirea de oportunități europene participanților, promovare a valorilor 
europene                                                    

• Diseminarea rezultatelor proiectelor a condus la promovarea unor noi programe de formare continua pentru profesorii 
din invatamantul preuniversitar si superior.                                                

• Cresterea angajabilitatii a persoanelor implicate in proiect - unul dintre voluntari si-a gasit loc de munca in Romania 
si a decis sa ramana.                                                  

• Interculturalitate si dezvoltare institutionala.                                                     

• confirmarea valorii strategiilor derulate la nivel local 
deschidere si adaptabilitate la nou a personalului angajat                                                           
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• Fata de obiectivele propuse au fost extinse beneficiile asupra celor mai importanti decidenti  si stakeholderi locali si 
nationali prin evenimente ulterioare si prin valorizare.                                               

• Deschidere, colaborare, incredere.                                                             

• 20 de voluntari pot aplica audiere publica ca metoda participativa, pot lucra cu institutiile publice locale, cu parteneri la 
nivel local, pot sustine workshop-uri despre audierea publica, pot organiza un seminar cu 70 de persoane ( planificare, 
gestionare situatii),                                       

• Imbunatatirea si diversificarea serviciilor oferite, pe de o parte si dezvoltarea capacitatii de manaegement si cooperare 
internationala, pe de alta parte.                                                 

• Noi, prin echipa care lucreaza cu tinerii voluntari SEV si prin activitatile pe care le derulam , respectiv prin contactele 
acestor voluntari cu comunitatea Oradea facem eforturi ca tinerii nostri sa devina independenti, sa gandeasca critic, sa 
fie cetateni activi si mai ales sa aprecieze diversitatea culturala. Consideram ca daca voluntarii nostri pleaca cu aceste 
lucruri devenite integrate in ei, avem sansa sa creem o Europa mai unita, mai buna, unde cetatenii sunt activi si stiu sa 
aprecieze diversitatea culturala !!             

• Armonizarea standardelor de elaborare a strategiilor eficiente pentru dezvoltarea dimensiunii 
europene                                                      

• Deschidere spre dialog intercultural . Sensibilizare pentru diferența si diversitate . Privire critică si comparativă asupra 
particularităților țărilor europene .                                                  

• Deschiderea institutiei spre celelalte scoli europene, ceea ce va duce la noi colaboratori pe plan 
european                                                     

• Abia de doua luni și jumătate avem parte de experiența Erasmus+, dar sperăm să aducă cel puțin la fel de mult ca cele 
Comenius: prietenie între cetățeni din Europa, profesori deschiși către metode și mijloace noi, elevi mai motivați pentru 
a învăța limbi străine și alte lucruri fascinante.                                   

• Un proiect Erasmus+deschide usa elevilor spre ceea ce inseamna Europa prin colaborarea cu elevii din scoli 
partenere, iar pentru instiutie, colaborarea si schimbul de bune practici dintre parteneri duce la europenizare                                          

• Proiectele dezvolta orizonturile persoanelor participante, ajutând-le să se adapteze realității multi-culturale și multi-
lingvistice in care traim.                                                  

• Consider că proiectele Erasmus + dezvoltă abilități relevante pentru piața muncii, îmbunătățesc învățarea limbilor 
straine, promovează cetățenia activă și participarea la o viață democratică                                             

• Schimbul de experiență cu școlile din alte țări ne ajută să îmbunătățim, să corectăm și să schimbăm propriul sistem de 
educație. Pe de altă parte, putem observa și ceea ce nu funcționează în alte sisteme, dar funcționează la noi.                                          

• Internationalizare, cresterea calitatii ptocesului de predare, cresterea cercetarii 
stiintifice                                                       

• Cunoaşterea unor sisteme educaţionale noi; Dezvoltarea competenţelor lingvistice ale elevilor; Sporirea interesului 
elevilor şi profesorilor pentru participarea la programe europene de formare.                                             

• Erasmus+ aduce componenta internationala in activitatile implementate in comunitate. Datorita acestui program, 
tinerii de aici sunt mai curajosi, orientati catre dezvoltare personala si profesionala, dispusi a-si aduce contributia 
proprie pentru dezvoltarea comunitatii lor.                                     

3.9. Aprecierea contribuției pe care proiectele europene le aduc la dezvoltarea unor domenii sau  
aspecte specific e educației, formării și tineretului 
 

Pe lângă întrebarea cu răspuns deschis referitoare la valoarea adăugată adusă de implementarea 
proiectelor Erasmus+ la dezvoltarea dimensiunii europene a organizaţiilor/ instituţiilor beneficiare, 
respondenţii au fost solicitaţi să facă aprecieri privind măsura în care aceste proiecte contribuie la 
dezvoltarea unor aspecte specifice domeniilor educaţie, formare şi tineret.  

Respondenții au apreciat că, în foarte mare măsură participarea la proiectele Erasmus+  au 
constribuit, în ordine și cu ponderi de peste 50%, la cooperarea dintre instituții, la promovarea 
dialogului intercultural, la consolidarea dimeniunii internaționale a activităților de educație și 
formare, au contribuit la îmbunătățirea serviciilor de educație și formare, la îmbunătățirea 
predării limbilor străine și la creșterea atractivității instituțiilor de formare și educație.   

     Răspunsurile s-au distribuit astfel: 
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Aspecte urmărite  

In foarte mare 
masura 

In mare 
masura Suficient 

In mica 
masura Deloc 

Dezvoltarea de competente/abilitati 
relevante pentru piata muncii 42.21% 672 38.32% 610 12.37% 197 4.15% 66 0.69% 

Consolidarea coeziunii sociale 38.88% 619 40.95% 652 13.69% 218 3.45% 55 0.38% 

Imbunatatirea calitatii serviciilor de educatie 
si formare 56.85% 905 34.42% 548 5.72% 91 1.51% 24 0.31% 

Modernizarea sistemelor de educatie si 
formare 44.97% 716 38.88% 619 10.36% 165 3.27% 52 0.82% 

Cooperarea intre institutii din tarile 
participante la programul Erasmus+ 68.84% 1096 24.94% 397 3.71% 59 1.13% 18 0.19% 

Cresterea atractivitatii institutiilor furnizoare 
de educatie, formare 50.38% 802 36.56% 582 8.67% 138 1.44% 23 0.88% 

Imbunatatirea predarii si invatarii limbilor 
straine 51.51% 820 33.48% 533 8.86% 141 2.70% 43 1.13% 

Promovarea participarii la viata democratica 
in UE 41.27% 657 37.25% 593 14.20% 226 3.64% 58 0.88% 

Promovarea cetateniei active 45.35% 722 35.43% 564 12.94% 206 2.76% 44 0.75% 

Promovarea dialogului intercultural 62.69% 998 29.96% 477 5.09% 81 1.07% 17 0.25% 

Promovarea incluziunii sociale 47.86% 762 34.86% 555 12.37% 197 2.07% 33 0.31% 

Completarea reformelor de politici in 
domeniul tineret 21.80% 347 33.92% 540 21.11% 336 8.42% 134 5.03% 

Imbunatatirea transparentei rezultatelor 
invatarii obtinute in contexte de invatare 
diferite 41.39% 659 42.71% 680 10.11% 161 2.70% 43 0.63% 

Recunoasterea rezultatelor invatarii 
obtinute in contexte diferite (formale/non-
formale/informale) 46.29% 737 39.64% 631 8.79% 140 2.07% 33 0.75% 

Consolidarea dimensiunii internationale a 
activitatilor de educatie si formare 58.92% 938 32.85% 523 5.65% 90 0.82% 13 0.25% 

Consolidarea dimensiunii internationale a 
activitatilor in domeniul tineretului 39.01% 621 33.92% 540 11.31% 180 4.65% 74 3.20% 

 

Completarea reformelor de politici în domeniul tineret a obținut cele mai mici scoruri, 5.03% 
dintre respondenți considerând că  participarea la programul Erasmus+ nu influențează deloc 
aceste reforme și 8.42% considerând că doar în mică măsură se poate vorbi de o influență.  

În ceea ce privește consolidarea dimensiunii internaționale a activităților în domeniul tineretului 
4.65% din respondenți consideră că în mică măsură se poate vorbi de acest lucru, 3.20% apreciind 
că nu există deloc o consolidare. Dezvoltarea de competențe relevante pe piața muncii este 
considerată, de asemenea,  de 4.15% dintre respondenți ca fiind în mică măsură influențată de 
proiectele Erasmus+.  



 97 

 

 

Se observă, prin urmare, că primele trei scoruri mari corespund, în ordine, Cooperării între 
instituţii din ţările participante la programul Erasmus+, Promovării dialogului intercultural şi 
Consolidării dimensiunii internaţionale a activităţilor de educaţie şi formare (acestea având 
ponderi cuprinse între 68.84% și 58.92%).  

Faptul că aspectele legate de Tineret au obținut scoruri mici s-ar putea datora și faptului că 
ponderea celor care au implementat sau implementează proiecte Erasmus+ în domeniul Tineret 
(Dialog structurat) este mică, mică fiind și participarea acestora la anchetă, dar nu se poate afirma 
cu certitudine că scorurile mici numai acestor factori sunt datorate.  

Există în percepția respondenților și un anumit nivel de neîncredere în influența pe care proiectele 
Erasmus+ o pot avea la nivel național în ceea ce privește politicile și măsurile luate pentru educația 
și formarea tineretului potrivit valorilor și principiilor europene.  

   

Dezvoltarea de competente/abilitati relevante…
Consolidarea coeziunii sociale

Imbunatatirea calitatii serviciilor de educatie si…
Modernizarea sistemelor de educatie si formare
Cooperarea intre institutii din tarile participante…
Cresterea atractivitatii institutiilor furnizoare de…

Imbunatatirea predarii si invatarii limbilor straine
Promovarea participarii la viata democratica in UE

Promovarea cetateniei active
Promovarea dialogului intercultural

Promovarea incluziunii sociale
Completarea reformelor de politici in domeniul…

Imbunatatirea transparentei rezultatelor invatarii…
Recunoasterea rezultatelor invatarii obtinute in…

Consolidarea dimensiunii internationale a…
Consolidarea dimensiunii internationale a…

0 1 2 3

Prin implementarea proiectului/proiectelor 
s-a contribuit sau se va contribui la:
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4. Opiniile beneficiarilor proiectelor de mobilitate Erasmus+ (KA1), aprobate în perioada 2014-
2017 

Au răspuns la întrebare 1592 persoane, dintre care 1161 au declarat că au implementat sau 
implementează proiecte Erasmus+ de mobilitate (72.93%) și 431 au declarat că nu sunt implicați în 
astfel de proiecte (27.07%).   

Variante de răspuns Răspunsuri 

DA 72.93% 1161 

NU 27.07% 431 
 

 
 
4.1. Activități derulate pentru asigurarea calității programelor sau stagiilor de formare  

 
La întrebarea referitoare la activităţile derulate în cadrul proiectelor de mobilitate pentru 
asigurarea calităţii mobilităţilor, cei mai mulţi dintre respondenţi (889 din 1127 - 78,88%)  au 
declarat că au fost semnate contracte/acorduri de formare/învăţare între organizaţiile de 
trimitere, de primire şi participant.  Trimiterea scrisorii de intenție este selectată de 43.83%, 
prezentarea detaliilor referitoare la cursuri (în catalogul acestora) fiind selectată de 38.07%.  
Frecvenţele tuturor răspunsurilor primite la această întrebare sunt următoarele:  

Variante de răspuns  Răspunsuri 

Au fost semnate contracte/acorduri de formare/invatare intre organizatiile de 
trimitere, de primire si participanti. 78.88% 889 

Organizatia furnizoare a formarii a trimis o scrisoare de intentie. 43.83% 494 

In catalogul de cursuri au fost prezentate detalii privind asigurarea calitatii 
cursurilor de formare. 38.07% 429 

Nu s-au derulat astfel de activitati 7.72% 87 

Nu stiu ce activitati s-au derulat 2.57% 29 

Inca nu s-au organizat mobilitati 7.10% 80 

Altele tipuri de activitati (vă rugăm să menționați) 7.63% 86 

DA NU
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Distribuție beneficiari de proiecte în perioada 
2014 - 2017
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La data completării chestionarului erau proiecte în care nu se derulaseră activități (7.72%) și 
proiecte care încă nu organizaseră mobilități (7.63%).  

 

Cele mai multe dintre comentariile făcute se referă la activități de pregătire lingvistică, de 
pregătire culturală, pedagogică sau logistică pentru organizarea mobilităților, la activități 
naționale planificate pentru prima perioadă de derulare a proiectului și care au avut ca obiectiv 
asigurarea calității. O parte dintre respondenți adaugă întâlniri transnaționale planificate pentru a 
clarifica activitățile proiectului, rezultatele, certificarea cursurilor și activități necesare comunicării 
între parteneri. Unii dintre participanții la anchetă menționează chiar primele activități planificate 
și nu pe cele menite să asigure calitatea stagiilor sau a cursurilor. Comentariile respondenților 
referitoare la măsurile de asigurare a calității mobilităților sunt următoarele: 

• monitorizarea activitatilor          

• am primit o vizita de pregatire a mobilitatii din partea partenerului din Grecia.     

• Activitati transnationale de formare, predare și  învățare desfasurate in cadrul parteneriatului strategic.  

• diseminare proiect           

• activitati de invatare cu elevii          

• In perioadele premergatoare mobilitatilor, institutia beneficiara a corespondat prin email si telefonic cu 
furnizorii de formare in legatura cu detalii diverse privind programul cursului de formare, obligatiile cursantilor, 
materiale ce urmau a fi pregatite etc. 

• Comunicarea intensă si eficientă cu furnizorii de formare       

• Au fost eliberate certificate de participare la mobilitati si, intr-un singur caz (Grecia) a fost necesar sa trimitem 
o scrisoare de invitatie pentru profesorii participanti la mobilitatea din Romania. 

• intalniri transnationale si activitati cu copiii in fiecare tara partenera      

• Activitati privind pregatirea culturala si lingvistica, emiterea Certificatelor Europass ș.a.    

• comunicare permanenta si prompta cu organizatiile furnizoare de formare     

• A fost derulat o activitate de formare din categia "short-term joint staff training" in cadrul careia participantii 
au fost fie reprezentanti ai organizatiilor partenere (fie cu contract de munca fie cu contract de voluntariat).. 

• TPM intr-un parteneriat strategic intre scoli, iar in aceasta luna vom merge intr-o activitate de formare pentru 
profesori in cadrul proiectului. 

Au fost semnate contracte/acorduri de
formare/invatare intre organizatiile de trimitere, de…

Organizatia furnizoare a formarii a trimis o scrisoare
de intentie.

In catalogul de cursuri au fost prezentate detalii
privind asigurarea calitatii cursurilor de formare.

Nu s-au derulat astfel de activitati

Nu stiu ce activitati s-au derulat

Inca nu s-au organizat mobilitati

Altele tipuri de activitati (vă rugăm să menționați)

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%

In vederea asigurarii calitatii programelor/stagiilor 
de formare s-au derulat urmatoarele activitati:
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• cursuri pregatitoare, anterioare mobilitatii        

• monitorizare, pregatirea participantilor         

• S-au specificat cerințe de participare la curs pentru candidați (cunoștințe de bază în domeniul textil, abilități de 
lucru calculator, limba engleză) 

• Am desfasurat activitati de job-shadowing si am semnat contracte tripartite, am negociat   impreuna 
programul de formare, precum si modalitatile de evaluare a rezultatelor invatarii 

• cursuri           

• activitati transnationale de formare-predare-invatare       

• Am început pregătirea participanţilor pentru mobilitate cu ore de limbă engleză şi cunoştinţe generale despre 
ţara şi oraşul gazdă. 

• au fost inmanate certificate de participare        

• Pregatire lingvistica, pregatire culturala        

• Discutii preliminare cu partenerii pt un continut adecvat și cu participanții în vederea in formații asupra 
sarcinilor  

• -pregatirea participantilor la mobilitati ( limba, interculturalitate, teorie si practica premergatoare stagiului de 
formare,etc 

• S-a transmis  programul activităților desfășurate pe perioada mobilității.     

• Contractele/acordurile de formare/învățare între organizațiile de trimitere, de primire și participanți sunt în 
curs de finalizare deoarece nu s-au desfășurat la această dată mobilități. 

• -chimburi de experienta , cercuri pedagogice ,concursuri scolare      

• Activități de monitorizare a participanților la organizația parteneră.      

• Am contactat colegi de la alte universitati si am lucrat impreuna la definirea cadrului acordului de colaborare 
(bilateral agreement). Am participat la procesul de selectie a studentilor pentru mobilitati 

• Furnizorii de formare au asigurat consultanta in toate domeniile solicitate.      

• -organizațiile de formare au transmis oferta de formare profesională cu toate detaliile  aferente (locatie, 
prezentare formatori, programul de activități si calendarul acestora, oferta de cazare, vizite culturale etc  

• am contactat reprezentanti ai unor companii din alte tari       

• S-a asigurat formare cu specialistii Uiversitatii Babes-Bolyai din cadrul facultatii de Psihologie si Stiinte ale 
Educatiei. Acestia au sustinut un modul de formare cu privire la predarea transdisciplinara. 

• Informare, selectie candidati          

• am avut intalnirea transnationala de proiect        

• Au fost completate Europass-urile pentru fiecare participant semnate si stampilate de catre organizatia de 
trimite si compania in care si-au derulat stagiul de practica. 

• Decizii pentru alcatuirea ehipei de proiect; procedura de alegere a beneficiarilor de mobilitati; alcatuirea 
echipei de evaluare a dosarelor candidatilor; anuntul peioadei de selectie, a grilei de evaluare; selectarea 
beneficiarilor; sedinta de informare despre programul ERASMUS+, despre cursurile de formare si despre 
bugetul alocat.    

• se dezvolta in prezent un curs pentru care gandim detaliile de calitate      

• Organizatia de primire a semnat cu organizatia de trimitere MoU      

• s-a organizat o prima mobilitate, dar nu a fost de formare (intalnire transnationala)    

• au fost semnate parteneriate cu reprezentantii comunitatii locale, cu ONG, cu institutii culturale (proiect KA2) 

• Schimburi de bune practici          

• Cursuri de limba engleza pentru profesorii ce urmeaza sa participe la mobilitati, cursuri de formare 
profesionala, job shadowing. 

• Cursuri de limba engleza, cursuri de specialitate, cursuri de educatie culturala, activitari de tip job-sadowing, 
activitati de disseminare.  

• Pregătire lingvistică, pregătire culturală,pregătire TIC       

• sesiuni de instruire premergatoare organizate de furnizor, pentru introducerea participantilor in tematica 
cursului 

• activitati de colaborare,  dezvoltare,  împărtășire și  transferarea a cele mai bune practici și abordări inovatoare 
în domeniul educației 

• corespondenta prin e-mail, prin posta, utilizarea unor platforme internet, convorbiri telefonice   

• au avut loc activitati de invatare si de predare        

• s-a inceput selectia participanților         

• Au fost informați furnizorii, prin scrisori de prezentare, cu privire la nevoile și așteptările instituției de trimitere 
și ale beneficiarilor de formare  

• Schimb de bune practici. Activități internaționale de predare-învățare și formare.    

• stagii de practica comasata a elevilor          
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• -A existat o colaborare permanenta cu organizatia de primire - proiectul de mobilitate «Noi abordări ale 
inspecţiei școlare în context european. Strategii pentru prevenirea eșecului școlar», nr. 2014-1-RO01- KA102-
000978, în colaborare cu Rectorat de Nice (Académie de Nice); -Au fost initiate si eliberate documente de 
mobilitate Europass. 

• Cadrele didactice care au participat/urmeaza sa participe la mobilitati au urmat cursuri de pregatire lingvistica 
si culturala si au creat legaturi pe eTwinning. 

• LTT ,Transnational meeting          

• A avut loc prima intalnire transnationala de proiect, in tara coordonatoare     

• activitati transnationale de invatare, predare si formare si reuniuni transnationale de proiect   

• incheierea asigurarilor de sanatate; pregatire lingvistica si culturala, completare Mobility tool   

• Training TCA           

• Au fost organizate schimburi de tineri         

• In cadrul proiectului au fost workshop-uri si un program pilot desfasurat in fiecare din cele 7 tari participante 
(fiecare partener a dezvoltat un program in propria scoala). 

• semnarea angajamentului de calitate de catre institutia de primire pentru fiecare participant    

• Creare logo, creare Gantt Diagramm         

• Pregatire lingvistica, pregatire generala, pregatire pedagogică      

4.2. Activitățile derulate sau documentele/ materialele agreate cu partenerii/furnizorii de 
formare  anterior efecturării mobilităților 

Conform răspunsurilor date de cele 1127 de persoane, anterior mobilităţilor cei mai mulţi dintre 
beneficiari au agreat cu partenerii/furnizorii conţinutul programelor de formare (849 de 
persoane), modalitățile de evaluare a rezultatelor învățării (768 de persoane au oferit acest 
răspuns), urmate de stabilirea responsbilităților și a responsabililor cu îndrumarea participanților 
(mentorii și tutorii) – 751 dintre respondenţi) și de modalitățile de certificare și validare a 
rezultatelor învățării – 714 persoane. Pot fi observate, în ordine, toate celelalte activități 
selecționate de către respondenți  și care au ponderi considerabil mai mici decât cele amintite mai 
sus: 

 

Variante de răspuns Răspunsuri 

Continutul programului de formare 75.33% 849 

Responsabilii si responsabilitatile privind indrumarea 
participantilor la formare (mentorat/tutorat) 66.64% 751 

Responsabilii si responsabilitatile privind monitorizarea 
programelor de formare 60.51% 682 

Modalitatile de evaluare a rezultatelor invatarii 68.15% 768 

Modalitatile de validare si certificare a rezultatelor invatarii 63.35% 714 

Nu stiu ce s-a agreat cu partenerii/furnizorii de formare anterior 
mobilitatilor 3.37% 38 

Nu s-a agreat nimic cu partenerii/furnizorii de formare anterior 
mobilitatilor 1.06% 12 

Nu este cazul deoarece mobilitatile au constat in misiuni de 
predare 3.37% 38 

Inca nu s-au organizat mobilitati 7.90% 89 

Altele intelegeri cu partenerii/furnizorii de formare (vă rugăm 
să menționați) 3.46% 39 
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Pentru clarificarea altor aspecte care au fost agreate cu partenerii, respondenţii au adăugat: 

• Programul activitatilor de formare, predare si invatare desfasurate in cadrul mobilitatilor    

• Înţelegeri cu furnizorii de formare/ sprijin privind cazarea, masa, transferul de la/spre aeroport    

• instruire pe module in limba nationala         

• Scrisori de intentie din partea cursantilor cu date de conatct si profil de interes pentru curs.    

• Temele care au fost predate.          

• A fost agreat programul activităților derulate pe perioada mobilității.      

• S.a agreat in  mare programul si mai mult pe conditiile logistice. Programul de invatare a fost propus de 
expertii din proiect 

• Pt studentii out-going am stabilit disciplinele pe care le vor urma la universitatea straina si le-am furnizat/pus 
in legatura cu colegii (pe care ii cunosc si cu care colaborez) de la acele universitati unde s-au realizat 
stagiile/mobilitatile. 

• negocierea cu partenerii externi a costurilor aferente mobilităț ii (cazare , masa, transport local etc)   

• Acordarea unui certificat de participare din parte organizatiei intermediare pentru participantii la mobilitate.  

• Modalitati de difuzare a rezultatelor invatarii         

• programul activitatilor de invatare/predare si modalitatea de evaluare      

• acestea au fost stabilite prin memorandumul incheiat inca din faza de scriere a candidaturii. In acest moment 
trebuie sa reorganizam continutul programului de formare pentru clasa a Xa, unde s-au schimbat CDL urile. 

• S-au facut demersuri pentru initierea documentelor de mobilitate Europass.     

• Acordarea documentelor care atesta participarea la cursurile de formare (mobilitypass si certificat de 
participare  

• Teste inițiale, teme de realizat înainte de participare la mobilitate, traduceri documente.    

• Italia si-a asumat monitorizarea. Fiecare tara participanta a raspuns la chestionare privind satisfactia in urma 
proiectului : elevi, parinti, profesori.  

• Volunteering agreement          

• A fost semnat un contract cu partenerii unde au fost clar inscrise responsabilitatile fiecaruia.    

 
 
 

75.33%

66.64%

60.51%

68.15%

63.35%

3.37%

1.06%

3.37%

7.90%

3.46%

Continutul programului de formare

Responsabilii si responsabilitatile privind indrumarea…

Responsabilii si responsabilitatile privind…

Modalitatile de evaluare a rezultatelor invatarii

Modalitatile de validare si certificare a rezultatelor…

Nu stiu ce s-a agreat cu partenerii/furnizorii de…

Nu s-a agreat nimic cu partenerii/furnizorii de…

Nu este cazul deoarece mobilitatile au constat in…

Inca nu s-au organizat mobilitati

Altele intelegeri cu partenerii/furnizorii de formare …

Anterior mobilităților au fost agreate cu 
partenerii/furnizorii de formare următoarele:
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4.3. Activități desfășurate anterior participării la mobilități privind condițiile de validare a 
rezultatelor învățării 
   

Informarea participanţilor la mobilitate, anterior mobilităţii, referitor la condiţiile de validare a 
rezultatelor învăţării, la recunoaşterea şi la transferul acestora în context național, conform 
răspunsurilor, s-a realizat în cazul majorităţii respondenţilor. Din totalul celor 1127 de persoane 
care au răspuns la această întrebare 71,69% au răspuns că au cunoscut aceste condiții: 

Variante de răspuns Răspunsuri 

Au cunoscut doar conditiile de validare a rezultatelor invatarii pe care urmau sa le 
obtina in mobilitate 7.54% 85 

Au cunoscut doar conditiile de recunoastere in context national a rezultatelor 
invatarii pe care urmau sa le obtina in mobilitate 2.40% 27 

Au cunoscut atat conditiile de validare cat si de recunoastere in context national a 
rezultatelor invatarii pe care urmau sa le obtina in mobilitate 71.69% 808 

Nu au cunoscut nici conditiile de validare, nici de recunoastere a rezultatelor invatarii 
pe care urmau sa le obtina in mobilitate 0.89% 10 

Nu este cazul deoarece mobilitatile au constat in misiuni de predare 4.79% 54 

Nu stiu daca anterior mobilitatii participantii au fost informati cu privire la validarea 
si recunoasterea rezultatelor invatarii 3.55% 40 

Inca nu s-au organizat mobilitati 9.14% 103 
   

   

O pondere de 7.54% dintre respondenți sunt reprezentați de cei care au cunoscut doar condițiile 
de validare, 2.40% doar pe cele de recunoaștere, o parte nu s-au putut pronunța pentru că nu 
participaseră încă la mobilitate (mobilitățile încă nu fuseseră planificate sau au participat la 
misiuni de predare).  Un număr mic de respondenți (40, reprezentând 3.55%) declară că nu știu 
dacă au fost informați referitor la validare și recunoaștere, 0.89% declarând că nu cunosc aceste 
condiții.  

 

Au cunoscut doar conditiile de validare a
rezultatelor invatarii pe care urmau sa le obtina in…

Au cunoscut doar conditiile de recunoastere in
context national a rezultatelor invatarii pe care…

Au cunoscut atat conditiile de validare cat si de
recunoastere in context national a rezultatelor…

Nu au cunoscut nici conditiile de validare, nici de
recunoastere a rezultatelor invatarii pe care…

Nu este cazul deoarece mobilitatile au constat in
misiuni de predare

Nu stiu daca anterior mobilitatii participantii au fost
informati cu privire la validarea si recunoasterea…

Inca nu s-au organizat mobilitati

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00%

Activități desfășurate anterior mobilităților
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4.4. Evaluarea rezultatelor învățării obținute de participanți pe durata mobilității 

Respondenții s-au distribuit, potrivit tabelului și graficului de mai jos, în felul următor: 

 
Au răspuns 1127 de persoane, ponderea cea mai mare fiind deținută de cei care au declarat că 
rezultatele învățării au fost evaluate atât pe durata mobilității, cât și la întoarcerea în țară 
(40.64%). După aceștia se clasează cei care au fost evaluați de către furnizorul de formare 
(33.14%) și 6.21% au fost evaluați numai la întoarcerea în țară. Restul respondenților se plasează în 
categoriile de non-răspuns, numai 1.33% declarând că rezultatele învățării nu au fost deloc 
evaluate în cazul lor.   

   
  

 

4.5. Certificatele obținute în urma participării la mobilitate 

Referitor la certificatele obținute în urma participării la mobilitate 51,46% dintre respondenţi 
(1127) declară că participarea la mobilitate a fost certificată cu documentul de mobilitate 
Europass. Aceasta este o problemă, deoarece eliberarea acestui document este obligatorie pentru 

Au fost evaluate la sfarsitul mobilitatii la…

Au fost evaluate dupa intoarcerea in tara

Au fost evaluate atat la organizatiile…

Nu au fost evaluate

Nu stiu

Nu a fost cazul pentru ca mobilitatile au fost…

Nu este cazul, inca nu au avut loc mobilitati

0.00% 20.00% 40.00% 60.00%

Rezultatele invatarii obtinute de 
participanti pe durata mobilitatii:

Variante de răspuns Răspunsuri 

Au fost evaluate la sfarsitul mobilitatii la organizatiile partenere/furnizoare de 
formare 33.19% 374 

Au fost evaluate dupa intoarcerea in tara 6.21% 70 

Au fost evaluate atat la organizatiile partenere/furnizoare de formare cat si la 
intoarcerea in tara 40.64% 458 

Nu au fost evaluate 1.33% 15 

Nu stiu 2.40% 27 

Nu a fost cazul pentru ca mobilitatile au fost misiuni de predare 5.15% 58 

Nu este cazul, inca nu au avut loc mobilitati 11.09% 125 
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participanţii la mobilităţi în domeniile: Educaţie şcolară, Educaţia adulţilor şi VET.  Totuși 67.79% 
declară că au primit un certificat de participare și 10.47% nu participaseră la mobilități.  

Variante de răspuns Răspunsuri 

Au primit Documentul Mobilitate Europass 51.46% 580 

Au primit certificat de participare 67.79% 764 

Nu au primit niciun fel de certificat 3.02% 34 

Nu este cazul pentru ca inca nu s-au derulat mobilitati 10.47% 118 

Nu stiu 3.46% 39 

Au primit alt tip de certificat (vă rugăm să menționați) 5.41% 61 

 

 

Comentariile oferite de cei care au primit un alt tip de certifcat sunt următoarele : 

• Youthpass        

• Am primit un atestat de predare.      

• Au primit Certificat de participare + o evaluare a rezultatelor studentei/lui  

• urmeaza sa primeasca Documentul Mobilitate Europas    

• la finalul ultimului flux vor fi acordate documentele Europass   

• atestare a mobilitatii       

• diplome        

• Letter of Confirmation       

• un certificate of stay / attendance (poate se cheama Europass, dar nu m-am uitat cu atentie pe antet sa vad ce 
scrie)) 

• Certificat de formare emis de Faculatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei  

• certificatul ECVET        

• inca nu s-a incheiat mobilitatea      

• Certificat lingvistic        

• Certificate tip Comenius       

• AM PRIMIT CERFICATUL DE MOBILITATE DE PREDARE PENTRU PROFESOR 

Au primit
Documentul
Mobilitate
Europass

Au primit
certificat de
participare

Nu au primit
niciun fel de

certificat

Nu este cazul
pentru ca inca

nu s-au
derulat

mobilitati

Nu stiu Au primit alt 
tip de 

certificat (vă 
rugăm să 

menționați)

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

Certificate primite de persoanele 
participante la mobilități
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4.6. Corelația dintre activitățile de formare, rezultatele învățării și standardele de formare 
profesională/ocupationale pentru calificările/ocupațiile participanților     
 

Dintre participanții la anchetă 62.56% răspund că rezultatele învățării corespund în totalitate 
standardelor de formare profesională sau a celor ocupaționale corespunzătoare calificării 
participanților la mobilități, 14.55% cred că numai parțial există această corelație, 3.19% 
consideră că nu corespund deloc, restul încadrându-se în categoriile non-răspunsuri, nu este cazul 
(din diverse motive), răspunsurile distribuindu-se astfel :  

Variante de răspuns Răspunsuri 

DA - in totalitate 62.56% 705 

DA - partial 14.55% 164 

NU 3.19% 36 

Nu stiu 3.02% 34 

Nu este cazul pentru ca mobilitatile au constat in misiuni de predare 5.86% 66 

Nu este cazul pentru ca nu s-au organizat inca mobilitati 10.83% 122 

 

 

 
4.7. Sprijinul acordat de instituția în care lucrează sau învață participanții la mobilitatile care au 
avut ca scop învățarea sau formarea    
 

Cea mai mare parte dintre respondenţi apreciază că organizaţiile de trimitere au sprijinit 
participarea la mobilitate a personalului/elevilor/studenţilor/tinerilor: 

 

DA - in
totalitate

DA - partial NU Nu stiu Nu este cazul
pentru ca

mobilitatile au
constat in
misiuni de

predare

Nu este cazul
pentru ca nu s-

au organizat
inca mobilitati

0.00%
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Aprecierea corelației dintre activitatile de 
formare, rezultate și standardele de 

formare profesională sau ocupaționale
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Variante de răspuns  
DA - in totalitate 73.03% 823 

DA - partial 9.41% 106 

NU 1.24% 14 

Nu stiu 5.15% 58 

Nu este cazul pentru ca nu au fost inca organizate mobilitati 11.18% 126 

 

73.03% dintre participanții la mobilități declară că au primit în totalitate sprijinul de la instituția 
în care învață sau lucrează, 9.41% fiind ponderea celor care au primit doar un ajutor parțial. 
Numai 1.24% declară că nu au primit niciun sprijin, restul fiind non-răspunsuri .  

 

Comentariile oferite de respondenți surprind diversele modalităţi  oferite de către instituțiile din 
care provin sau de cele care au asigurat formarea în țăra parteneră. Sprijinul a constat în pregătire 
privind limba străină, elaborarea documentației necesare, inclusiv a celei necesare pentru 
obținerea finanțării, comunicare cu tutorii, consultanță privind metodologica cursului/ stagiului, 
pregătirea pedagogică, pregătire de specialitate, pregătire culturală, informații privind 
completarea Mobility Tool, asigurarea unor mijloace de diseminarea rezultatelor, evaluarea 
rezultatelor, suport logistic (informații preliminare privind stagiul sau cursul, transportul, cazarea, 
masa, asigurarea unui suplinitor pe durata deplasării, acces la internet etc.): 

• Pregatire lingvistica, pregatire pedagogica, pregatire culturala 
- sprijin in achizionarea biletelor de calatorie si rezervare camere hotel, identificarea locatiei cursului 
- prezentare reguli de conduita, masuri specific, reguli pentru prevenirea riscurilor pe timpul calatoriei si a 
cursurilor. 
- a fost elaborata o brosura a participantului care ofera informatii despre tematica programului de formare, 
vocabular uzual in limbile tarilor in care s-au desfasurat cursurile 

• Asigurarea finantarii pt participarea la mobilitate precum si suport pt diseminarea cunostintelor dobandite 

• Aprobarea desfasurarii unor activitati- fie de diseminare sau de promovarea  a proiectului, la nivelul institutiei; 

• informare, indrumare, întocmirea documentatiei necesare 

DA - in totalitate DA - partial NU Nu stiu Nu este cazul
pentru ca nu au

fost inca
organizate
mobilitati

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

Sprijin oferit de instituția în care 
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 108 

• Au fost organizate cursuri de pregătire culturală și lingvistică, pentru limba engleză. Participanții au fost 
informați referitor la finanțare, program de formare, program de lucru, program cultural, echipament de lucru. 
Au fost achiziționate servicii de transport, cazare masă. S-a asigurat însoțirea elevilor participanți de către 
profesori ai școlii. S-au achiziționat asigurări de sănătate, accident și răspundere civilă, valabile în spațiul 
european. S-a oferit sprijin familiilor pentru întocmirea documentelor necesare  ieșirii din țară, pentru elevii 
minori. 

• Elevii participanti la stagiul de practica in Spania, au beneficiat de pregatire lingvistica in perioada anterioara 
stagiului precum si de pregatire culturala.  

• Diseminarea si implementarea metodelor, strategiilor si activitatilor invatate pe in cadrul mobilitatilor,  

• Organizatia intermediara a organizat 2 ore de pregatire cultural la sosirea in tara gazda. 
Li s-au asigurat acelasi mijloc de transport ca pentru toti elevii institutiei de primire.  
Beneficiarii mobilitatii au fost sprijiniti sa se acomodeze, fiind invitati sa participe la activitatile culturale si 
extrascolare ale institutiei de primire. 

• Am fost îndrumată în ceea ce privește completarea documentelor și contractelor de studiu și finanțare, atât la 
plecare, cât și la întoarcere. De asemenea, am primit consultanță și pe parcursul mobilității. 

• pe tot parcursul derularii mobilitatii, orele au fost tinute de colegi, astfel incat sa nu sufere procesul de 
invatamant prin plecarea noastra la cursuri  

• Cu acoperirea orelor de catre un alt profesor, cu deschiderea si sustinerea de a trimite cadrele didactice in 
mobilitati. 

• Punerea la dispozitie a informatiilor suplimentare de care au avut nevoie participantii la aceste mobilitati 

• Pregatire pedagogica, lingvistica si culturala, sprijin in derularea activitatilor post-formare 

• Am fost sprijinit moral, dar nu si financiar, deaceea am raspuns ca am fost ajutat partial  

• pregătire lingvistica 
pregătire culturală 
pregătire pedagogică  

• cursuri de pregatire culturala, cursuri de limba engleza, participantii au fost informati referitor la: bugetul 
proiectului, programul de formare, programul de lucru, programul cultural, echipament, serviciul de transport, 
cazare, masa. Au fost insotiti de catre profesorii scolii si au fost indrumati pentru obtinerea documentelor: 
asigurarea de sanatate  si   obtinerea acordurilor parintilor/ Consiliului local (procura de la notariat) privind 
deplasarea in strainatate. 

• Informarea, pregatirea participantilor, suportul pentru asigurarea transportului si pregatirea mobilitatii 
interculturale, rambursarea costurilor de transport primite de la coordonator, asigurari de sanatate. 

• Cursuri de pregatire profesionala, culturala si de limba engleza  

• cursuri de pregatire culturala,cursuri de limba engleza,participantii au fost informati referitor  bugetul 
proiectului,la programul de formare,program de lucru,culturale  

• Profesorilor le-au fost tinute orele de profesori de specialitate. Elevilor li s-au pregatit materiale pentru 
recuperarea materiei pierdute in timpul mobilitatii. 

• Sprijinul a constat in oferirea de informatii relevante pentru derularea mobilitatilor, sustinerea integrarii in 
universitatile gazda etc.  

• Organizatia noastra a implementat, in cadrul programului ERASMUS +, doar proiecte de tineret. In majoritatea 
situatiilor sprijinul acestor institutii a constat in permiterea participarii tinerilor la mobilitati si in realizarea de 
activitati de diseminare in cadrul institutiei respective (unitati de invatamant gimnazial/liceal/ universitar, 
Directii Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului). In functie de tema proiectului, au existat si situatii 
in care unele unitati de invatamant au pus la dispozitie spatii, echipamente si specialisti. 

• Au fost intocmite documentele necesare si a fost facilitata legatura cu furnizorul de formare.  

• Am primit informatiile de care am avut nevoie pentru desfasurarea mobilitatii in mare parte, desi responsabilul 
Erasmus al facultatii mele nu a putut fii contactat personal. 

• Fiind proiecte de tineret, in majoritatea situatiilor sprijinul acestor institutii a constat in permiterea participarii 
tinerilor la mobilitati si in realizarea de activitati de diseminare in cadrul institutiei respective (unitati de 
invatamant gimnazial/liceal/ universitar, Directii Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului). In functie 
de tema proiectului, au existat si situatii in care unele unitati de invatamant au pus la dispozitie spatii, 
echipamente si specialisti. 

• Au fost acoperite orele de la care s a lipsit pentru a participa la mobilități. 

• Au fost acoperite toate cheltuielile de deplasare si diurna. 

• Actiuni care au urmarit informarea mea, pregatirea materialelor necesare, derularea unor activitati practice cu 
elevii, asigurarea activitatii la clasa pe perioada mobilitatii, diseminarea rezultatelor 

• Asigurarea turei pe durata deplasarii, semnarea documentelor necesare, elaborarea de pliante informative 
despre institutia de invatamant 
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• Raspunsuri prompte si informatii complete furnizate 

• pregatire lingvistica, culturala, tehnica, sprijin in completarea documentelor, coordonarea echipelor de lucru 

• Li s-au pus la dispozitie toate materialele si mijloacele necesare, acces la internet, tutorii au demonstrat 
procedeul de munca, s-a lucrat in echipa. 

• Aceștia au beneficiat de informații despre managementul riscului, pregătire pedagogică și (inter)culturală, curs 
de limba engleză susținut de profesorii noștri, pregătire profesională (doar în cazul elevilor). De asemenea, li sa 
oferit sprijin în organizarea deplasărilor și șederii în străinătate (cazare). 

• Colaborare cu organizatia beneficiara si coordonatoare a consortiului national de mobilitate, pentru realizarea 
programului de pregatire pedagogica, lingvistica, culturala, pentru jurnalism/comunicare, managementul 
riscului, antemobilitate; 
Monitorizare in timpul mobilitatii, directa (telefon, e-mail), in cooperare cu organizatia beneficiara, 
coordonatoare a consortiului si prin profesorul insotitor; 
Emiterea si validarea documentului Mobilitate Europass; 
Sprijin pentru realizarea activitatilor de diseminare a rezultatelor: lectii deschise, workshop, seminar 
international, participarea la realizarea de emisiuni audiovizuale, proiecte de transferabilitate a rezultatelor in 
scolile participante la consortiu ( in interiorul organizatiei), in alte scoli - in afara organizatiei, in institutii de 
educatie si cultura - muzee, concursuri scolare, alte proiecte europene. 

• consiliere pentru intocmirea dosarelor de candidatura, pregatire pedagogica  lingvistica, culturala pentru 
mobilitate, achizitionare asigurari si carduri de sanatate, sprijin pentru obtinerea declaratiilor notariale pt elevi 
minori 

• Aspecte logistice legate de organizarea mobilitatii (transport, cazare, masa, activitati culturale), suport in 
obtinerea documentelor de calatorie, a imputernicirilor notariale, achizitionarea asigurarilor medicale, 
activitati de pregatire a mobilitatii. 

• Elevii participanti la mobilitati au fost indrumati pentru realizarea documentelor necesare participarii la 
mobilitate si au fost sprijiniti in vederea recuperarii cursurilor. 

• Colaborare cu cadrele didactice si elevii pentru realizrea obiectivelor propuse-, , ,  

• Facilitarea desfășurării activităților de pregătire pentru mobilități, oferirea de spațiu și mijloace tehnologice 
pentru desfășurarea diseminării, mijloace logistice (calculator, videoproiector, săli, consumabile etc.). 

• Cu orice informatie necesara ceruta de catre participant, sprijinul institutional a constat in pregatire lingvistică, 
culturală, pedagogică și de specialitate.  
Pregătirea lingvistică s-a desfășurat în perioada septembrie-octombrie 2017. Furnizorul a fost organizația 
noastră iar responsabil de curs a fost profesorul de limba engleză. Conținuturile predării au vizat: 
- însușirea unui bagaj minim de limbaj specific pedagogiei și mediului școlar; 
- noțiuni de bază ale gramaticii; 
- competențe de conversație de nivel A2-B2, în funcție de nivelul participantului; 
- varianta studiului individual prin accesarea unor programe de specialitate, cum ar fi ”duolinguo” pentru 
telefon sau ”English 2day” pe YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=iJ18kDCCOUc) 
Pregătirea pedagogică s-a axat pe urmatoarele conținuturi: 
- familiarizarea cu organizația furnizoare; 
- Prezentarea programului Erasmus+, Mobilități în domeniul școlar; 
- Detalierea proiectului în termeni de: temă, obiective, conținuturi, activități, rezultate, diseminare și valorizare 
a produselor; 
- Discutarea contractului de finanțare al proiectului; 
- Discutarea angajamentului de învăţare; 
- Discutarea contractului de mobilitate dintre școală și participant; 
- Prezentarea detaliilor organizatorice legate de mobilitate: cazare, program de lucru. 
- Prezentarea modalităților de evaluare și obținere a certificatelor de competențe, precum și structura 
raportului individual 
- Instructajul de lucru în Mobility Tools; 
Persoane responsabile: coordonatorul și consilierul educativ (responsabil comisie Proiecte și Parteneriate 
Europene) 
Pregătirea culturală a cuprins: 
 - date generale despre țara respectivă; 
- norme și reguli de comportament specifice zonei; 
- alte particularități importante. 
Pregătirea de specialitate s-a desfasurat prin studiu individual, cunoscându-se temele de interes, în 
conformitate cu cerințele furnizorilor. 
 - facilitarea obtinerii tuturor documentelor necesare participarii la mobilitate. 

• Informatii utile, intelegere, sprijin pentru a rezolva anumite probleme intampinate in timpul mobilitatii.,  
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• Au facut pregatire interculturala si lingvistica 

• Participanții la mobilități au beneficiat de sprijinul instituției în care învață în felul următor: 
- au fost îndrumați de către profesorii din echipa de proiect în elaborarea materialelor pe care urmau să le 
prezinte în timpul mobilității; 
- au primit sprijin lingvistic în traducerea și prezentarea materialelor din partea profesorilor de limba engleză; 
- au fost informați asupra detaliilor legate de țara și instituția în care se desfășura mobilitatea precum și a 
rezultatelor ce se așteaptă în urma mobilității.  

• informatii privind proiectul si mobilitatiile, cursuri, sprijin pe perioada mobilitatiilor (absentarea motivata de la 
cursuri, sprijin in recuperarea materiei pierdute la diferitele discipline la care elevul a lipsit pe perioada 
mobilitatiilor, etc.), sprijin financiar din fondurile alocate proiectului, etc. 

• Participantii au fost informati si instruiti cu privire la toate aspectele mobilitatii, au fost sprijiniti sa participe la 
o formare  de calitate in context european.  

• Activitati de pregatire a stagiului, monitorizare pe perioada stagiului, sprinjin in intocmirea documentelor de 
recunoastere academica a stagiului. 

• Au fost  sprijiniti in redactarea materialor necesare pentru participarea la mobilitati  

• logistic, prin susținerea participarii la sesiuni de diseminare a rezultatelor formarii 

• Sprijin lingvistic si cultural, precum si sprijin material pentru elevii proveniti din familii cu venituri foarte mici 
sau inexistente. 

• Consiliere inainte si pe parcursul mobilitatii, pregatire la limba spaniola pentru ca elevii sa-si insuseasca 
cunostinte de baza in vederea comunicarii cu partenerii, realizarea unui cadru in care elevii sa poata sa isi 
impartaseasca impresiile din Spania si sa incante cadrele didactice cu preparate invatate acolo. 

• A existat permisiunea de a lipsi de la serviciu pentru deplasarea la cursurile respective 

• Sprijinul a constat in alegerea organizatiei partenere si in intocmirea/ colectarea documentelor necesare 
efectuarii deplasarii. 

• Pe perioada desfasurarii cursului, scoala a asigurat suplinirea orelor  

• Pe perioada desfasurarii cursului, scoala a asigurat suplinirea necesara a orelor  

• Sprijinul a constat in consiliere si ajutor in orice domeniu pe parcursul derularii mobilitatii  

• Institutia, prin profesorul coordonator s-a ocupat de toate detaliile privind organizarea mobilitatii,  

• Directorul institutiei a colaborat foarte bine cu organizatiile partenere, a gestionat corect fondurile primite, a 
asigurat buna desfasurare a activitatii in unitate pe parcursul mobilitatilor. 

• Prin organizrea sesiunilor de pregatire lingvistica, pedagogica si SSM  

• Instituția a furnizat suport pentru desfășurarea primei mobilități în cadrul unității. A asigurat spațiul, mijloacele 
materiale - proiector, laptop.  

• Consiliul Județean (în subordinea căruia se află școlile speciale beneficiare ale programului de formare), a 
sprijinit participanții la mobilități prin procedura de selecție a candidaților, pregătirea mobilităților, lecții de 
limba polonă, traducator autorizat în perioada de formare etc., iar școlile au asigurat suplinirea celor aflați în 
mobilitate, apoi au sprijinit organizarea activităților de diseminare. 

• Contact constant cu Biroul Erasmus din cadrul facultății, ceea ce mi-a ușurat rezolvarea diverselor obstacole pe 
care le-am întâmpinat. 

• Pregatire lingvistica, culturala si sportiva anterioara mobilitatii  

• Participanții au fost instruiți cu privire la conținutul și tematica cursului, li s-au prezentat obligațiile și drepturile 
care decurg din contractele încheiate atât cu instituția beneficiară, cât și cu formatorul, li s-a răspuns la toate 
întrebările pe care le-au avut anterior, în timpul și după derularea programelor de formare, iar coordonatorul 
proiectului a derulat în numele participanților corespondența cu formatorii necesară derulării programelor și a 
rezolvat o serie de probleme de ordin logistic (cazare, transport etc.). Școala a facilitat participarea cadrelor la 
programele de formare, asigurând suplinirea orelor de curs pe durata lor. De asemenea, instituția a facilitat 
promovarea proiectului, precum și posibilitatea diseminării rezultatelor.  

• Suplinirea orelor pe perioada desfasurarii mobilitatii, punerea la dispozitie a diverselor mijloace pentru a putea 
implementa ceea ce am invatat in cadrul mobilitatii. 

• Participantii studenti sint sustinuti pe intreaga durata a mobilitatii, li se explica ce au de facut in intitutia gazda 
si pastreaza prin email legatura cu profesorii din tara, pentru a fi siguri de recunoasterea totala a activitatilor 
derulate in strainatate. Pe de alta parte, cadrele didactice care pleaca in mobilitati de practica sau de 
predare,m primesc informatii complete despre documentatia ce trebuie intocmita inainte si dupa mobilitate, 
dar sint incurajati ca la intoarcerea in institutie sa aplice dupa caz, ceea ce considera potrivit din sistemul 
intalnit in instutitiile partenere, unde au desfasurat mobilitatile.  

• Participantii au fost sprijiniti prin: 
- cursuri de pregatire lingvistica, pedagogica si culturala; 
- mentorat pe toata durata mobilitatii; 
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- asigurarea in cele mai bune conditii a serviciilor de transport international, cazare, masa si transport local in 
tara gazda; 
- incheierea asigurarilor de sanatate, de calatorie si de raspundere civila;  
- sprijin si indrumare acordate in semnarea Contractelor financiare si a Acordurilor de invatare; 
- echipamente de protectia muncii acordate participantilor cu oportunitati reduse; 
- organizarea minutioasa a mobilitatilor. 
Institutia s-a ocupat de aspectele practice si logistice legate de org.mobilitatii, transport, cazare, masa, a 
achizitionat asigurari de raspundere civila, a organizat si furnizat pregatirea participantilor, a desemnat 
profesori insotitori si de asemenea a organizat activitati de diseminare. 

• S-au organizat cursuri de pregătire culturala și lingvistica cu participanții. Participanților li s-a pus la dispoziție 
materialele necesare în vederea desfășurării lecțiilor cu noul design atractiv de învățare.  

• Echipa de proiect i-a ajutat sa faca prezentarile PPT necesare in proiect, au fost indrumati in obtinerea cardului 
european de sanatate, au fost in permanenta sprijiniti prin comunicare cu coordonatorul proiectului, au fost 
evitate toate riscurile cu privire la deplasarea in mobitati 

• Desfășurarea celor trei module: pedagogic, cultural, lingvistic 

• Au fost binevenite masurile de preintampinare a riscurilor si anume: alcatuirea echilibrata a echipelor, in 
functie de competentele lingvistice, culturale si de operare pe calculator. Pregatirea lingvistica le-a oferit 
cursantilor competentele necesare unei bune comunicari si intelegerii cursurilor. Pregatirea interculturala s-a 
dovedit utila prin prisma cunoasterii geografiei, istoriei, culturii si civilizatiei tarilor unde au fost organizate 
cursurile de formare,contribuind la imbogatirea culturala si spirituala. La nivelul unitatii de invatamant exista o 
buna comunicare intre colegi. In perioadele premergatoare vizitelor, in scoala s-au desfasurat multe activitati 
in echipa pentru a suda grupurile care au participat la mobilitati. Acest lucru a facut sa nu apara 
disfunctionalitati in cadrul cursurilor, intre membrii echipei si a asigurat eficienta activitatilor. Aceste aspecte 
au fost apreciate si de formatori si de ceilalti colegi participanti. In timpul mobilitatii, a fost desemnat un 
responsabil de grup, care a acordat sprijin participantilor. 

• Pregatire lingvistica, pregatire privind documentele contractuale si modalitati de recunoastere a participarii la 
formare, pregatire culturala, pregatire didactica - sprijin in pregatirea materialelor necesare solicitate de 
furnizorul de curs, sprijin in vederea realizarii activitatilor de diseminare 

• Sprijinul a constat in crearea tuturor conditiilor necesare derularii fiecarei etape a proiectului, punerea la 
dispozitie a logisticii necesare in vederea completarii portofoliilor si a documentatiei, depunerii candidaturilor, 
organizarii si desfasurarii uni proces de selectie a participantilor la mobilitate transparent si pe criterii 
obiective, cat si in vederea realizarii produselor intelectuale ale proiectului si a celor necesare pentru 
diseminare. De asemenea, unitatea de invatamant a avut un dialog continuu eficient si constructiv cu 
coordonatorii proiectului si cu institutiile furnizoare de formare.   

• Echipa managerială a şcolii a creat participanţilor la mobilităţi toate condiţiile pentru bună 
desfăşurare a acestora: 
-consilierea pentru completarea documentației proiectului; 
-realizarea pregătirii lingvistice și culturale; 
-semnarea la timp a contractelor de finanțare și acordurilor de mobilitate cu instituțiile partenere; 
-transferul corect și la termen al finanțărilor; 
- consilierea în achizitionarea pachetelor de transport și cazare; 
-consilierea corespondenței cu formatorii; 
-diseminarea cursului de formare pe tot parcursul proiectului; 
-activitățile de follow-up. 

• Au beneficiat de pregătire lingvistica, pregătire culturala, informații cu privire la conținutul formarilor si 
modalitățile de recunoaștere a rezultatelor învățării 

• Întocmirea documentelor necesare, facilitarea legăturii şi obţinerea de informaţii de la furnizorii de formare 
(coordonatorul priectului). 

• Participanţii la cursurile de formare au fost pregătiţi din punct de vedere pedagogic, cultural şi lingvistic. In 
acest sens, toate cadrele didactice care au efectuat mobilitaţi au participat la module de pregătire organizate 
de instituţia noastră. De asemenea, orele participanţilor la mobilităţi au fost suplinite de către ceilalţi colegi 
astfel încât procesul instructiv-educativ nu a avut de suferit. 

• programe de pregatire lingvistica, de specialitate si culturale, echipamente de protectie, , ,  

• Prezentarea proiectului; organizarea selecției; realizarea contractelor de formare; organizarea cursurilor de 
pregătire lingvistică și culturală la nivelul instutuției școlare; suport în realizarea demersurilor pentru realizarea 
transportului și cazării; obținerea documentelor necesare pentru certificarea europass. 

• Mi-a fost oferita posibilitatea de a cere ajutorul/sfatul profesorilor din tara, dar nu a fost cazul sa apelez la 
acestia. 

• S-a realizat pregatirea pedagogica, lingvistica, tehnica, culturala inainte de plecarea in mobilitati. 
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• A fost facilitată tranzitia elevilor devaforizati, acestia reusind, alaturi de parintii lor, sa-si inlature 
„prejudecatile” referitoare la scoala profesionala si astfel, s-a reusit inlaturarea abandonului scolar. Au fost 
reduse diferentele de acumulare de cunostinte, care afectau elevii proveniti din medii defavorizate, cu mai 
putine posibilitati, crescand performanta scolara si evitand abandonul. 

• Prin activitatile de prezentare/ diseminare a proiectului, un numar cat mai mare de elevi au avut posibilitatea 
sa aplice si unii dintre ei sa si ocupe locuri in cadrul proiectelor.  
Au fost ajutati sa-si dezvolte competentele lingvistice, dar si sociale, fiind implicati in mod activ in toate 
activitatile proiectului.   

• Organizarea workshop-urilor ,activităţilor de diseminare la nivelul şcolii,comunităţii locale ;sprijin logistic şi 
financiar în derularea activităţilor proiectului;colaborarea cu diverse O.N.G.-uri pe tema proiectului 
nostru;organizarea activitatăţii transnaţionale desfăşurată de şcoala noastră. 

• Pregatirea lingvistica, culturala; 
- discutarea tuturor aspectelor privind mobilitatea: activitatile din timpului mobilitatii, diseminare, raport, etc. 

• DA - intrucat banii necesari acoperirii costurilor pentru mobilitati au fost insuficienti (luand in calcul faptul ca, 
printr-o adresa, Agentia Nationala a cerut scolilor sa vireze doar 80% din grant pentru fiecare participant la 
mobilitate), scoala a atras sponsorizari. 

• Sprijinul a constat in informarea permanenta, intocmirea documentelor solicitate, organizarea mobilitatii si 
eficientizarea costurilor (achizitionarea biletelor de avion la un pret bun, inchirierea apartamentelor). 

• Participanții au beneficiat de sprijin în activitățile de pregătire culturală și lingvistică, au fost consiliați în 
privința modului de abordare a deplasării în străinătate și a tuturor neclarităților, au beneficiat de consiliere 
pentru înțelegerea scopurilor proiectului, pentru întocmirea documentației atât cea referitoare la proiect cât și 
cea obligatorie pentru deplasările în străinătate. 

• S-au organizat la nivelul liceului cursuri de pregătire lingvistică, de pregătire pedagogică și culturală,  

• Instituția a acordat consiliere și suport pe toată perioada implementării proiectului, a organizat selecții 
adecvate ale cadrelor didactice, transparente și fără discriminare, activități de pregătire a participanților: 
pedagogică, lingvistică, culturală, a comunicat permanent cu instituțiile de formare, a asigurat monitorizarea și 
evaluarea activităților/cursurilor de formare, a sprijinit diseminarea informațiilor despre proiect, rezultatele 
învățării, activități desfășurate. 

• Am fost sprijiniti in tot ceea ce trebuie sa realizam (modulele cursului, perioada, modalitati de inscriere la curs, 
chestionare aplicate , modalitati de evaluare, de diseminare, etc). 

• Punerea la dispozitie a spatiului si tuturor utilitatilor necesare desfasurarii instruirii (PC, internet, video-
proiectie); organizarea de demonstratii practice si sesiuni de comunicare ajutatoare (aprofundare 
subiecte/domenii de interes pentru instruire)  

• Au fost  informati asupra tarii, orasului , scolii in care urmau sa se deplaseze. Li s-a recunoscut ca participare la 
o forma de invatare non-formala perioada in care au absentat de la cursurile din Romania. 

• Institutia a acoperit diferenta de 20 % din grant pentru a beneficia in timpul mobilitatii de intreaga suma 
aferenta acesteia. A organizat cursurile de pregatire generala, lingvistica si pedagogica, asigurand 
echipamente, spatiu si specialisti. Pe durata mobilitatii participantilor, sarcinile de serviciu le-au fost 
redistribuite altor colegi desemnati pentru a-i inlocui. 

• Comunicare buna cu toti indrumatorii, s a ocupat mereu cineva de noi, am fost ajutati mereu cu orice problema 
care a aparut pe parcursul perioadei de mobilitate. 

• Institutia a oferit participantilor la mobilitati posibilitatea de recuperare prin diverse modalitati a orelor de 
activitate in scoala -din perioada mobilitatii. 

• Sprijinul a constat în alocarea timpului necesar pentru persoanele angajate și prin asigurarea logisticii necesare 
și a spațiilor de curs, acolo unde a fost cazul. 

• Suport pentru completarea actelor necesare, eliberarea rapida a celor ce se aflau in posesia universitatii (ex: 
situatia scolara). 

• pregatirea inainte de mobilitate, org. transportului si activit. in mobilitate, procurarea cardului european de 
sanatate, asigurare, etc 

• Monitorul din partea institutiei de trimitere a indrumat participantii la mobilitatea de formare, pas cu pas, 
oferindu-le suport si indrumare in derularea intregii activitati: de la achizitionarea biletelor de avion si gasirea 
cazarii, mentinerea permanenta a legaturii cu monitorul din partea institutiei gazda in vederea pregatirii 
mobilitatii a desfasurarii cu succes si a implementarii rezultatelor in scoala ulterior, dar si cu participantii pe 
parcursul mobilitatii pentru preintampinarea oricaror situatii nedorite. 
Institutia de trimitere a asigurat integral pregatirea lingvistica, pedagogica, de specialitate si culturala a 
participantilor inainte de mobilitati. 

• pregatirile- lingvistica, pedagogica, de specialitate, culturala. Instituţia a organizat cursuri de pregătire 
lingvistică şi a asigurat întâlniri cu persoana care ne-a informat despre aceaste mobilităţi, în vederea 
completării adecvate a formularelor de candidatură. 
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• S au efectuat cursuri ce au vizat pregatirea culturală,pedagogica la care participanții la formare auprimit 
informații despre acordul de formare condițiile de cazare masa transport ,informații despre cultura țării in 
urmau sa plece 
Particiantii au fost îndrumați cum sa acceseze platforma lingvistica OLS 

• Banii pt mobilități au provenit din proiect. Instituția i-a coordonat la activități.  

• scoala a asigurat profesorii care au realizat activitati de instruire inainte de plecarea in mobilitate, spatii 
adecvate-sali de clasa si laboratoare, suport pentru activitatile de diseminare, spatiu pe situl liceului, a 
organizat procesul de selectie, respectand principiul transparentei si evitarii conflictului de interese. 

• Participantii au fost sprijiniti in toate demersurile si activitatile realizate inainte, in timpul si dupa mobilitatea 
de formare profesionala. 

• -atat inainte de mobilitate(pregatirea) cat si dupa mobilitate(diseminari), , , ,  

• Pregatirea logistica a cursului, facilitarea contextelor de  promovare a tehnicilor invatate (consilii profesorale, 
comisii, cercuri, sedinte cu parintii etc) 

• Am fost sprijiniti in derularea activitatilor  cu : 
# spatiul pentru intruniri ; 
# o parte din  baza materială ; 
#  inlocuitori la propriile clase pentru  saptamanile mobilitatilor ; 
#  sprijin in completarea documentatiei necesare . 

• -participanții au fost sprijiniți în realizarea unei pregătiri lingvistice, pedagogice, culturale și turistice. Echipa de 
proiect a solicitat la nivelul CCD Dâmbovița organizarea unui curs de formare în limba engleză, care s-a derulat 
chiar în instituția noastră. A fost oferită consiliere pentru celelalte tipuri de pregătire, care s-au desfășurat 
conform unui grafic de activități;  
- a fost prelucrat managementul riscurilor înainte de fiecare mobilitate; 
- participanții au primit consiliere în vederea gestionării eficiente a grantului alocat (80% din valoarea totală); 
- au fost prezentate, în scris, sub formă de anexe la contractul financiar, reponsabilitățile fiecărui participant 
înainte, în timpul și după mobilitate, precum și documentele justificative pe care trebuie să le prezinte la 
întoarcere, astfel încât cerințele să fie clare de la început; 
- a fost monitorizată comunicarea on-line dintre participanți și furnizorii de formare în vederea oferirii unui 
eventual sprijin; 
- a fost asigurată o comunicare eficientă la nivelul instituției. 

• Prin cursuri de pregătire pedagogică și culturală, pregătire privind derularea proiectuluitat. , ,  

• Activitati de pregatire lingvistica si culturala, de mentorat, de sprijinire in organizarea calatoriei ,  

• In dezvoltarea obiectivelor de invatare si urmarirea si evaluarea procesului de invatare, dezvoltarea 
certificatului Youthpass, sprijinirea in realizarea activitatilor de follow-up. 

• Institutia a pus la dispoziție spatiul în care s-au desfășurat activitățile de pregătire lingvistică, culturală și 
pedagogică a proiectului. Inlocuirea personalului in perioada mobilitatilor, plata orelor, pregatirea materialelor 
pentru diseminare, pregatire lingvistica 

• Participantii au fost spijiniti prin numirea unui lider de grup care i-a ajutat in etapa de pregatire sa inteleaga 
mai bine tema proiectului, sa se familiarizeze cu cultura tarilor partenere, iar in etapa de implementare le-a 
oferit suport in derularea activitatilor. De asemenea, i-a indrumat in organizarea activitatilor de diseminare.  

• Instituția în care lucează/învață participanții la proiect: 
- prin intermediul echipei de proiect a realizat informări privind: participarea în mobilitate; instituția 
intermediară și de primire; activitățile ce au loc în mobilitate; modul în care are loc deplasarea, cazarea, masa, 
transportul local, comunicarea cu instituțiile implicate în proiect; 
- a facilitat participarea elevilor și profesorilor VET participanți la programele de pregătire lingvistică, culturală 
și pedagogică punând la dispoziție spațiile și dotarea necesară; 
- a organizat procurarea și a pus la dispoziția elevilor participanți materialele destinate facilitării deplasării în 
străinătate (geanta de voiaj, cartela telefonică, salopete/ținuta de lucru); 
- a comunicat cu participanții prin intermediul echipei de proiect pe durata mobilităților; 
- a recunoscut rezultatele activităților desfășurate de elevi prin notare la modulele de specialitate; 
- a implementat în curriculumul școlii CDL-urile realizate sau revizuite de profesorii participanți la activitățile de 
job shadowing. 

• Participantii au fost sprijiniti de institutia in care lucreaza la pregatirea pedagogica, lingvistica si culturala 
pentru mobilitati, precum si ori de cate ori au avut nevoie de indrumari. 

• Au fost sprijiniti prin informare punctuala asupra conditiilor de participare, a a etapelor concursului de selectie, 
a stagilor de pregatire lingvistica, culturala si pedagogica, mai apoi, dupa stagiu, in ce priveste validarea si 
transferul competentelor. 
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• Instituția a asigurat suplinirea orelor in timpul mobilitatii. 
 Au fost instalate emitatoare wi-fi in scoala si au fost achizitionate echipamente video pentru derularea 
activităților la clasa. 

• Participantii au fost sprijiniți prin informarea privind programul mobilitatilor și sarcinile lor în aceste mobilitati, 
au fost sprijiniți pentru procurarea documentelor de calatorie si cazare/hrană în colaborare cu instituțiile 
partenere, prin încheierea de asigurări de sănătate pe perioada mobilitatii, au fost ajutati să contacteze cadre 
didactice din școlile partenere etc. 

• Participanți au beneficiat de pregătire pedagogică, generală si culturală din partea organizației de trimitere.  

• Au fost organizate sesiuni de informare in limba engleza atat despre tematica cursului cat si despre cultura 
portugheza; au fost derulate formalitatile pentru achizitionarea biletelor de transport, cazare si asigurari de 
sanatate; au fost sprijiniti in vederea obtinerii cardului european de sanatate; au fost sprijiniti pentru 
imbunatatirea competentelor de limba engleza atat prin aducerea la cunostinta a mijloacelor online prin care 
isi pot evalua si imbunatatii cunostintele de limba engleza cat si prin tinerea unor sesiuni de informare in limba 
engleza; au fost puse la dispozitia participantilor agenda si locatia cursurilor, informatii privind mijloacele de 
transport, contact organizatori curs, alte informatii utile. 

• Pe perioada mobilitatii, s-a asigurat suplinirea lor, s-au organizat sedinte si intalniri cu caracter informativ, s-au 
discutat detaliile programului intalnirii si s-a oferit sprijin in realizarea sarcinilor ce au revenit reprezentantilor 
unitatii noastre 

• Acordarea orei de opțional în care să valorificăm metodele și tehnicile însușite la formarea Europass; 
Asigurarea cadrului necesar pentru mediatizarea/promovarea în comunitate a cunoștințelor dobândite în 
timpul formării. 

• Sprijinul a constat in incercarea pe cat posibil a acoperirii orelor neeftuate in timpul stagiului ,  

• Participantilor li s-a oferit pregatire culturala, pedagogica si lingvistica, dupa caz, au fost in permanenta 
informati in legatura cu scopul si obiectivele proiectului in cadrul intalnirilor consiliilor profesorale, li s-au 
explicat atributiile in timpul participarii la cursuri si au fost indrumati in completarea raportului dupa mobilitate 
si in indeplinirea planului personal de diseminare. 

• Li s-a permis să participe la mobilitate în timpul anului şcolar - ca elevi şi studenţi; li s-a permis diseminarea 
proiectului în şcolile unde studiază şi în organizaţiile unde activează 

• Participantii au fost sustinuti de institutia noastra cu informatii, cu asigurarea suplinirii pe timpul mobilitatilor, 
prin promovarea proiectului. Din punct de vedere material nu a existat sustinere. 

• Li s-a pus la dispozitie baza materiala a unitatii, dar li s-a cerut pregatirea sistematica prin studiu individual. 

• Le.completeaza formarea profesionala, pune mai mult accent pe.munca lor in sectorul de tineret- voluntariat, 
activitati extrascolare, dirigentie 

• Participanții la cursurile de formare au beneficiat în țară, înainte de începerea cursurilor de formare de 
pregătire pedagogică, de pregătire culturală și de pregătire lingvistică. 

• Aranjamente logistice, sprijin pentru a obține performanta, pregătire pedagogica, culturala, lingvistica si 
profesională 

• Elevii au beneficiat de sprijinul profesorilor privind implementarea activitatilor presupuse de proiect, au 
beneficiat de logistica necesara. 

• Școala a pus la dispoziția elevilor spațiile școlare pentru toate activitățile proiectului, calculatoare și internet 
pentru documentare, evaluare, comunicare. 

• prin sesiuni si activitati de informare, li s-au pus la dispozitie diverse materiale informative, au  beneficiat de 
indrumare permanenta din partea coordonatorilor mobilitatilor 

• organizarea sejurului, echipament de protectie individuala, organizarea programului de lucru si timpul liber, 
etc. 

• În cadrul unității de trimitere s-au organizat cursuri de pregătire lingvistică, culturală și pedagogică  

• Pregătire premobilitate, monitorizare in timpul mobilității 
Informare despre program , activități, documente, contract 

• Au fost consiliati in vederea completarii documentelor necesare mobilitatii si li s-a asigurat de catre membri din 
echipa de proiect pregatire lingvistica, culturala si de folosire a calculatorului. 

• Sprijin organizatoric: gasirea biletelor de avion, a asigurarilor de calatorie, mentinerea legaturii cu furnizorul de 
formare, gasirea cazarii si a transportului intern in tara de destinatie. 
Organizarea de intalniri pregatitoare: discutii despre particulartaile culturale ale tarii gazda. 

• Departamentul de Relatii Internationale, din cadrul universitatii mele, se ocupa nemijlocit de toti participantii la 
mobilitati. 

• Sprijin legat de: obtinerea documentelor de calatorie,  de semnarea contractelor, de pregatirea lingvistica si 
culturala si de alocare si gestionarea a bugetului individual, de participare la curs si de obtinere a certificatelor 
aferente. 
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• Elevii care au participat la mobilitate au beneficiat de o pregătire prealabilă efectuată în școală, în afara 
cursurilor școlare. Pregătirea a constat în: pregătire lingvistică (limba engleză), pregătire de specialitate, 
pregătire culturală și pregătire pedagogică. 

• Li s-a facut un orar special, astfel incat sa nu piarda materia predata la programul normal pe parcursul 
mobilitatii. 

• Instituția ne-a sprijinit prin acordarea unui grant si prin răspuns prompt la orice întrebare., ,  

• Dupa un concurs de selectie organizat  defectuos si cu favorizarea d-lui prof. Chiper Doru, cadru didactic cu 
probleme psihice de multi ani si care nu a avut performante stiintifice superioare mie, demonstrate de 
rezultatele stiintifice, mobilitatea am efectuat-o platind toate cheltuielile din banii mei, iar Universitatea 
Tehnica "Gh. Asach" din Iasi nu mi-a decontat nici un ban, desi am fost asigurata verbal ca deplasarea mi se va 
deconta, pentru a nu contesta rezultatele procesului de selectie la nivel de facultate. 

• -asigurarea suplinirilor pe perioada mobilitatii 
-asigurarea cadrului de diseminare a activitatilor din mobilitate 
-completarea documentelor necesare 

• Directiunea şi colectivul şcolii aun sprijinit echipa de proiect atât în activitatea de formare a echipelor de 
participanţi la activităţile de învăţare, predare şi formare, cât şi la reuniunile transânaţionale de proiect. 
Direcţiunea şcolii şi Contabilul şef a sprijinit derularea proiectului în desfăşurarea activităţilor de mai sus 
răspunzând cu promptitudine solicitărilor logistice sau financiare ale echipei de proiect.  

• Informarea canditatilor, selectia acestora, pregatirea lingvistica, monitorizarea activitatilor, diseminare. 

• Au fost organizate cursuri de limba și sesiuni de public speaking. Au fost organizate activități de pregătire  a 
mobilitatii. 

• sprijin financiar - suplimentarea din fonduri ale scolii a finantarii pentru elevii provenind din medii defavorizate, 
sprijin organizational in derularea mobilitatii.  

• Organizarea pregatirii lingvistice si culturale, in vederea participarii la mobilitate. 
Transparenta in privinta procedurii de selectie a participantilor la formare. 

• Managementul scolii a furnizat tot suportul solicitat: indrumare institutionala, asigurarea transparentei 
selectiei, suport logistic.  

• au fost efectuate activitati de invatatre a limbii din tara gazda, pedagogia stagiului si pregatire culturala cu 
privire la regiunea in care a avut loc mobilitatea 

• informare cu privire la programul mobilitatii, cazare, date de contact ale institutiei gazda si a persoanei 
responsabile din institutia respectiva, legatura permanenta intre institutie si persoana plecata in mobilitate 

• Participantilor li s-a asigurat infrastructura scolara necesara si evenimente scolare corespunzatoare, pentru a 
derula activitati didactice cu scopul promovarii tehnicilor deprinse pe parcursul sesiunii de formare. 

• -sprijin moral 
-informatii practice 
-documentatie tehnica pentru tematica 

• Participare la toate mobilitatile cuprinse in proiect, colaborare parteneri, studii , chestionare aplicate 

• Oferirea de informatii cu privire la scopul, durata, modalitatea de desfasurare etc a mobilitatilor,  

• Profesorii care au participat la mobilități au beneficiat de pregătire pedagogică, culturală și lingvistică. De 
asemenea, au beneficiat de sprijin în derularea activităților profesorilor pe tot parcursul proiectului și în 
perioada de sustenabilitate. 

• pregatire pedagogica, managementul riscurilor, culturala, lingvistica - inainte de plecarea in mobilitate; 
* profesor insotitor pe timpul stagiului de formare, participantii fiind minori; 
* monitorizare. 

• Participantii au fost sprijiniti de universitatea de origine in toate etapele legate de mobilitate, astfel: 
- In perioada de pregatire a mobilitatii au fost ajutati sa-si completeze toate documentele cerute de institutia 
gazda, au fost consiliati in legatura cu aspectele culturale, etc. 
- In timpul mobilitatii s-a tinut legatura telefonic si pe e-mail cu participantii. 
- La intoarcerea din mobilitate participantii au fost sprijiniti in recunoasterea rezultatelor. 

• participantii au fost instruiti cu referire la tematica, cultura si civilizatia tarii gazda, securitate.,  

• Asigurarea suplinirii, intocmirea documentelor necesare 

• -Directorul scolii a activat in calitate de responsabil cu activitatile de formare in cadrul echipei de proiect. 
Faptul ca insasi directoarea scolii si-a asumat aceasta responsabilitate a contribuit la eficientizarea colaborarii 
cu profesorii participanti la mobilitati, intrucat acestia au raspuns foarte repede la orice tip de solicitare.  
-Dupa crearea curricumului de echipa de profesori participanti la mobilitati, directoarea s-a implicat personal in 
avizarea lui de ISJ si a fost introdus in oferta curriculara a scolii. 
-Directoarea a inscris proiectul in competitia EDU MANAGER, unde a si primit premiu de excelenta. etc 

• Au fost sustinuti atat in pregatirea prealabila, cat si in implementarea ulterioara a metodelor asimilate. 
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• Pregătire lingvistică, pregătire culturală, asistență în pregătirea mobilității (furnizor de formare, achiziție bilete 
avion, posibilități de cazare, documente necesare pentru mobilitate, etc.) 

• Li s-a acordat suma alocata prin contractul de finantare la capitolele bugetare corespunzatoare 
Li s-au asigurat conditii de cazare, masa si participarea la activitatile din institutia organizatoare  

• 1. Instituţia de învăţământ a organizat activităţi de pregătire lingvistică, de specialitate, culturală. Au fost 
aplicate chestionare de identificare a nevoilor participanţilor la mobilităţi, iar pe baza acestora s-au elaborat 
programele de pregătire, după un orar prestabilit. 
2. Instituţia de învăţământ a asigurat informarea şi implicarea periodică a participanţilor la mobilităţi, la 
activităţile proiectului (management tehnic, management financiar); de asemenea, s-a asigurat comunicarea 
cu furnizorul de formare, transmiterea documentelor solicitate de către acesta înainte de mobilitate. 
3. Instituţia de învăţământ a emis documentul de mobilitate Europass pentru fiecare participant la mobilitate. 
Acesta a fost transmis furnizorului de formare spre completare, iar în perioada imediat următoare întoarcerii 
din mobilitate, a fost oficializat şi înmânat participanţilor. 
4. Au fost elaborate proceduri operaţionale care au reglementat: selecţia participanţilor la mobilitate, 
securitatea participanţilor în timpul mobilităţii, monitorizarea şi evaluarea participării cadrelor didactice la 
stagiul de formare din străinătate. 
5. Au fost organizate şi susţinute numeroase activităţi de diseminare, s-au asigurat materiale necesare 
implementării proiectului, dar şi mijloace de promovare a programului Erasmus+ şi a proiectului.  

• Punerea la dispozitie a tuturor mijloacelor necesare pentru buna desfasurare a intalnirii transnationale 

• Încă de la începutul proiectului am facilitat legătura cu ISJ Cluj ,  am promovat proiectul în școală și am 
încurajat  colegii să își depună dosarele de candidatură în vederea selecției   organizate de ISJ Cluj.   
 Am organizat ateliere  prin care am discutat despre formularul de candidatură ,  iar colegii participanți în astfel 
de proiecte și-au împărtășit experiența dobândită. Am oferit suport pentru realizarea programului de suplinire 
a  participanților  la mobilitate , am colaborat pe tot parcursul pregătirii mobilității. 
Au fost sprijiniti din punct de vedere logistic. A fost asigurata pregatirea lingvistica, culturala, pedagogica. 

• Grupuri de lucru, experienta de lectii invatate 

• Pe durata mobilitatii au primit suport tehnic si financiar  

• Am primit toate informațiile necesare deplasării, schimbului, accesului la instituția gazda, am fost ținuți la 
curent cu orice modificare ce a intervenit in program și am beneficiat întotdeauna de răspunsuri prompte in 
cazul întrebărilor/problemelor ivite pe parcursul mobilității.  

• Profesorii participanți la formări au fost sprijinți în întocmirea documentelor necesare participării la curs, 
bugetarea unor cursuri de formare specifice sau de pregătire lingvistică, sprijin logistic și asigurarea unor 
materiale privind schimburile culturale.  Participanții la curs cărora li s-au solicitat diferite documente sau 
materiale din școală au fost sprijiniți și coordonați în acest sens. 

• Se implementeaza in scoala planul de actiune realizatin urma mobilitatilor 
S-au disminat cursurile in toate activitatile de profil la care scoala  a fost participant sau organizator 

• -pregatirea pedagogica, lingvistica si culturala realiyata inainte de mobilitate 
-asigurarea indeplinirii obligatiilor contractuale tripartite 
-monitorizarea permanenta a stagiilor de practica si a vizitelor interculturale pe perioada mobilitatii, etc 

• Institutia a sprijinit candidatii prin intocmirea documentelor,a contractelor cu institutia prestatoare de 
servicii,precum si cu intocmirea materialelor de diseminare. 

• Au fost organizate intalnirile cu studentii si au fost puse la dispozitie sali pentru intalnirile cu ei.,  

• Cadrele didactice au fost suplinite de colegi, iar elevii implicati au fost sprijiniti in a recupera materia pe care nu 
si-au insusit-o, fiind absenti. 

• Consiliere in intocmirea candidaturii, in pregatirea mobilitatii, monitorizare in timpul mobilitatii, asigurarea 
recunoasterii si echivalarii. 

• S-au derulat activitati de informare cu privire la program, tipula activitatilor, statul in care se desfasoara 
mobilitatea 

• Participantii la mobilitate au primit sprijin inaintea efectuarii mobilitatii, au fost consiliati in ceea ce priveste 
completarea documentelor necesare, li s-au adus la cunostinta toate drepturile si obligatiile inaintea si dupa 
dupa finalizarea mobilitatii. 

• activitati de pregatire pedagogica, culturala, profesionala; sprijin emotional 

• sprijin lingvistic si intercultural organizat inaintea mobilitatilor  

• Pregătire specifică pentru activitatea de formare  s-a desfasurat prin:  
1. Participarea la cursuri de formare locale, cu aceeași temă, pentru înțelegerea exhaustivă a temei, dar și 
pentru a înțelege diferențele de abordare, noutățile în domeniu, alte moduri de aplicare. 
- Participarea la simpozioane sau conferințe județene/ naționale pe aceeași temă. 
- Studiul individual de materiale pe tema cursului. 
- Conectarea pe platforma de e-learning a furnizorului de formare pentru a rezolva sarcinile propuse ca 
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pregătire pentru curs. 
2. Pregătire lingvistică 
- Cadrele didactice participante s-au  autoevaluat, pe baza calificărilor obținute în învățământul superior și au 
completat Pașaportul Lingvistic Europass. 
- Cele mai multe cadre didactice din școală au absolvit cursul de formare "Competențe de comunicare în limba 
engleză" si si-au reactualizat competențele reluând suportul de curs. 
- Participanții au avut la dispoziție, în cadrul bibliotecii școlii, manuale și ghiduri de comunicare pentru limba 
cursului. 
- Participanții au exersat comunicarea în limba cursului prin participarea în proiecte pe platforma eTwinning. 
3. Pregătire interculturală 
- Participanții au fost instruiți de o echipă formată din managerul de proiect și profesori de istorie, geografie și 
religie cu privire la cultura, tradițiile și obiceiurile locului în care s-a desfășurat cursul, explicându-le importanța 
deschiderii, toleranței și respectului față de fiecare aspect cultural specific locului sau celorlați participanți la 
curs. 
- Participanții au fost chestionați asupra cererilor personale cu privire la hrană astfel încât furnizorul de curs să 
fie înștiințat dacă există cerințe speciale datorate restricțiilor medicale, religioase etc. 
Activitățile pregătitoare au fost furnizate prin:   
1. Asigurarea conexiunii la Internet și a unei baze de date (site-uri specializate) pentru studiu și informare. 
2. Asigurarea materialelor pentru studiu individual în cadrul bibiotecii școlii. 
3. Workshop-uri în cadrul echipei de proiect pentru a exersa competențele de lucru în echipă, crearea de 
produse pe tema cursului, exersarea comunicării în limba cursului. 

• Participanții la mobilitate au beneficiat de pregătire pedagogică  și culturală organizate de instituția 
beneficiara  

• logistica, informatii, stagiu pregatire limba straina 

• organizarea deplasarii, crearea condițiilor de efectuare a mobilității 

• S-a asigurat pregătirea necesară, comunicarea cu furnizorul de formare, sprijin în asigurarea unor condiții bune 
de transport și cazare, sprijin în asigurarea cadrului de diseminare și valorizare/transfer a rezultatelor. 

• Managerul de proiect a consultat saptamanal site-urile furnizorilor de curs si i-a pus in contact in momentul in 
care cursurile cu fost confirmate. Persoana de contact le-a adus la cunostinta toate informatiile furnizate la 
sedinta organizata de AN. Directorul a realizat transferul bancar. Profesorul de limba engleza a realizat 
evaluarea initiala a competentelor de exprimare scrisa si orala in limba engleza a fiecarui participant, precum si 
workshopuri de abilitare a competentelor de exprimare in limba engleza prin folosirea unui vocabular ce 
contine termenii de specialitate (metodica si management educational). Profesorul de istorie i-a pregatit 
pentru experienta culturala. Li s-a oferit asistenta in achizitionarea biletelor de avion, rezervarii camerei de 
hotel, achizitionarii asigurarilor de calatorie. S-a conceput si s-a aplicat un plan referitor la securitatea si 
protejarea participantilor.S-au obtinut nr. CZE pentru Europass Mobility Certificate.S-a tinut zilnic legatura cu 
colegii aflati in mobilitati via Messenger/WhatsApp/e-mail. S-a asigurat pregatirea evenimentelor de 
diseminare, mentinerea legaturii cu mass-media si publicarea articolelor in ziar la nivel judetean si local, 
legatura cu editura in vederea publicarii ghidului de bune practici. 

• Profesorii au fost sprijiniți în toate demersurile legate de întocmirea documentației  

• -pregatirea, participarea la mobilitati, completarea documentelor, initierea documentului de mobilitate 
Europass, monitorizare, validarea rezultatelor invatarii, evaluare. 

• Sprijinul a fost, in primul rand, moral, fiind participanti la primul proiect Erasmus + din institutia noastra; sprijin 
de intrajutorare si de colaborare. 

• Au derulat activitati de informare in randul altor tineri, beneficiari ai organizatiilor, utilizand metodele si 
instrumentele insusite in cadrul mobilitatii. 

• Participantii la mobilitate au participat la activitati de invatare care presupun folosirea tehnologiei; ,  

• Participanții au fost susținuți atât în ce privește pregătirea anterioară mobilității, cât și în ceea ce privește 
asigurarea suplinirii pe parcursul mobilităților, dar și în organizarea activităților de diseminare și demonstrative 
susținute de aceștia. 

• Institutia s-a ocupat de pregatirea acestora in vederea participarii la mobilitate. De asemenea, a organizat 
anumite aspecte logistice in vederea derularii in cele mai bune conditii a mobilitatii. 

• Cursuri specializate de pregătire lingvistică realizate cu ajutorul personalului calificat din unitate.,  

• Mentorat/tutoriat de calitate 
Programe de pregatire eficiente 
Adaptarea conditiilor la nevoile persoanelor cu dizabilitati 

• Institutia de invatamant ne solicita ca, pe perioada mobilitatilor sa ne gasim inlocuitor calificat pe care sa il 
platim personal. 
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• Am beneficiat de sprijin  in comunicarea  si  cooperarea,  pe  toata  perioada  implementarii  proiectului, cu 
institutia formatoare, am fost ajutata in intocmirea tuturor documentelor necesare si de sprijin financiar pentru 
plata cursului care depasea valoarea aprobata in proiect.  

• Institutia de invatamant a asigurat suplinirea activitatii didactice din perioada mobilitatilor., ,  

• Au pus la dispozitie sali si instrumente pentru repetitiilie dinaintea concertului; au existat elevi ai tarii gazda 
responsabili cu fiecare grup al fiecarei tari partenere; a existat o permanenta comunicare intre elevi, parinti si 
profesori.  

• Odata selectia participantilor finalizata, s-au organizat ore de pregatire lingvistica, pedagogica si culturala. 
Inainte de mobilitate, coordonatorul proiectului, ceilalti membrii ai echipei de implementare dar si profesorul 
insotitor al grupului au stat la dispozitia elevilor si parintilor acestora raspunzandu-le la intrebari legate de 
mobilitate. S-au organizat, de asemenea, sedinte de informare in acest scop, sedinte la care au participat atat 
elevii cat si membrii ai familiilor acestora. 

• Chiar daca reprezentantii institutiei ne sprijina sa participam la astfel de mobilitati, ne confruntam cu o retinere 
cadrelor didactice, deoarece pe perioada deplasarii trebuie sa caute un alt profesor sa ii suplineasca la ore, pe 
care sa-l plateasca din propriul buzunar. 

• -Facilitarea suplinirii pe perioada mobilitatii; informatii, documente necesare  

• -s-au desfasurat pregatiri lingvistice, tehnice si pedagogice; 
-au primit ajutor in elaborarea proiectului si a scrisorii de intentie; 
-s-au realizat sedinte comune cu parintii si elevii participate la mobilitate. 

• Şcoala a asigurat suplinirea cadrelor didactice cu suplinitori calificati, daca activitatile de invatare au avut loc in 
timpul programului scolar, apoi, la intoarcerea participantilor din mobilitati, a asigurat logistica necesara 
pentru punerea in practica a planului de realizare a activitatilor locale si a planului de diseminare, avand in 
vedere ca scopul activitatilor de mobilitate corespunde unor tinte vizate de PDI. 

• Pregatire lingvistica, pedagogica, culturala, managementul riscurilor, monitorizare pe parcursul mobilitatilor, 
organizarea zborurilor si a cazarilor cu ajutorul partenerilor.  

• Conducerea institutiei a asigurat sprijin elevilor si profesorilor, implicandu-se pe intreaga durata a proiectului. 

• Sprijin pentru participarea la procesul de selectie, Sprijin logistic pentru organizarea mobilitatilor (transport, 
cazare, asigurari de calatorie, obtinere Card European de Sanatate)  

• Unitatea de trimitere a organizat activitati de pregatire a mobiitatii atat pentru cadrele didactice cat si pentru 
elevi, a asigurat inlocuirea cadrleor didactice participante la mobilitati pe perioada anului scolar, a asigurat 
elevilor beneficiari de mobilitati VET toate conditiile necesare pregatirii deplasarii. 

• Sprijin total la o buna implementare a proiectului  cu toate resursele existente in scoala- cabinet info., 
conexiune la internet, sali de clasa etc. ( la derularea activitatilor atat in scoala cat si in afara acesteia), sprijin 
la pregatire pentru mobilitati. 

• Directorii institutiei si echipa de proiect au sprijinit participantii la mobilitati astfel: 
- asigurarea pregatirii participantilor pentru mobilitati: pedagogica, culturala, lingvistica 
- punerea in relatie a participantilor cu reprezentantii institutiei de primire 
- consiliere si sprijin in aspectele practice: transport, cazare, masa, eventuale riscuri (curs anulat), intocmirea si 
semnarea unor documente 
Pentru organizarea deplasarii, echipa de proiect a ales varianta de transport cea mai avantajoasă din punct de 
vedere economic. În acest sens, echipa de proiect a consultat site-urile companiilor aeriene si a achizitionat din 
timp biletele necesare. 

• Echipa de proiect, prin persoana de referinta desemnata, a demarat procedurile necesare pentru obtinerea 
Documentului de Mobilitate Europass. Individual, fiecare participant la mobilitate a facut demersurile necesare 
obtinerii Cardului european de asigurari. Fiecare participant la mobilitate a fost informat si consiliat  cu privire 
la valabilitaea documentelor necesare calatoriei intr-o alta tara:carte de identitate sau pasaport.  
In perioada premergatoare fiecarei mobilitatii, echipa de proiect a incheiat conventii cu furnizorii activitatilor 
de formare in care au fost specificate: perioada si durata formarii, numărul de participanti, rezultatele formarii, 
modul în care se va face evaluarea rezultatelor formarii, completarea Documentului de Mobilitate Europeass, 
durata perioadei de sprijin dupa incheierea mobilitatii, activitatile culturale, dar si asigurarea accesului 
cursantilor la Internet in vederea monitorizarii zilnice a activitatii de formare de catre echipa de proiect.   
In vederea organizarii fiecarei mobilitati, echipa de proiect a stabilit un grafic de activitati prin care 
participanţii au fost informati in ceea ce priveste aspectele practice ale deplasarii, programul cursului, 
metodologia formarii, monitorizarea formarii, dar si responsabilitatile ce le revin. In urma acestora au fost 
incheiate conventii intre fiecare participant la mobilitate si scoala, ca institutie de trimitere. Aceste conventii au 
fost realizate de echipa de proiect in perioada premergatoare mobilitatii, care a realizat monitorizarea si 
evaluarea formarii. 
Echipa de proiect a coordonat si a monitorizat completarea chestionarelor solicitate de organizatorii de 
formari. Fiecare participant a completat chestionarele solicitate, le a transmis echipei de proiect, care la randul 
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ei le a transmis partenerilor.   
In vederea dobandirii competentei de limba straina,respectiv limba engleza, participantii au participat si au 
absolvit un curs de limba engleza. 
In vederea dobandirii capacitatii de adaptare la elemente de cultura si civilizatie specifice tarii gazda, echipa de 
proiect a organizat activităţi de pregătire culturală, premergatoare fiecarei deplasari. 
Echipa de implementare s-a ocupat de toate aspectele administrative care permiteau buna organizare a 
stagiilor de formare (a facilitat pregătirea prealabilă a participanților, a pregătit documentația pentru 
certificarea adecvată, a urmărit îndeplinirea obiectivelor - la nivel instituțional, a comunicat cu furnizorii pe 
toate detaliile relevante (inclusiv financiare) 

• sprijin logistic, organizatoric-de cazare,transport, contact cu furnizorul de formare 

• Seminarii pentru dezvoltarea competențelor din proiect, elevii find cei care au ales cele mai bune exerciții de 
practicat în grup internațional. 
Workshop-uri pentru îmbunătățirea abilităților de comunicare în limba engleză. 
Pregătire interculturală. 
Pregătirea deplasării în mobilitate. 
Asigurarea logisticii mobilității. 
Ajutor pentru obținerea cardului de sănătate european. 

• Organizare curs engleza in scoala, achizitionare card european,intocmire contract,deschidere cont in euro. 

• Inainte de mobilitate institutia in carea invata a negociat cu partenerii europeni Acordul de formare, a elaborat 
documentele de mobilitate, a negociat  cu  partenerului intermediar sejurul in tara gazda (masa, cazare, 
transfer, transport local, program cultural), incheiat asigurarile de sanatate prin CNAS si asigurari de accidente 
si de raspundere civila cu sprijinul partenerului intermediar, a elaborat planul de managementul riscurilor, etc 
In timpul mobilitatii, institutia de trimitere a asigurat monitorizarea si mentoratul participantilor. 
Dupa mobilitate, institutia de trimitere a organizat si desfasurat activitarea de validare si recunoastere a 
rezultatelor invatarii, a asigurat accesul la calculatoare pentru completarea chestionarelor online, a organizat 
activitati de diseminare a stagiilor de instruire practica. 

• Consultanta la plecarea in mobilitate, pentru stabilirea continutuluibLearning/ training agreement (studenti) si 
Teaching/ training agreement (STA/ STT) 
Recunoasterea activitatilor la intoarcerea din mobilitate 

• -S-a asigurat cadrul necesar pentru informarea si selectia participantilor, pregatirea acestora, participarea la 
mobilitati, completarea tuturor documentelor, initierea documentului de mobilitate Europass, monitorizare, 
validarea rezultatelor invatarii, evaluare. 

• pregatire lingvistica si psihopedagogica, indrumare in achizitionarea biletelor de calatorie, in asigurarea 
cazarii, a asigurarii de calatorie 

• Au participat la programe de pregatire lingvistica si culturala, au primit tot sprijinul logistic de care au avut 
nevoie la pregatirea calatoriei, cazare, asigurare, etc. Le-a fost pusa la dispozitie baza materiala si logistica 
necesara in perioada premergatoare cursurilor si le-au fost asigurate consumabile. 

• Au fost sprijiniti de tutorii academici din institutia de origine in alegerea institutiei furnizoare, dar si dupa 
incheierea mobilitatii, prin sprijin in vederea recunoasterii stagiului si rezultatelor. 

• Prin implicarea scolii atat  inainte de plecarea in mobilitate prin asigurarea cursurilor de pregatire lingvistica, 
culturala, etc. cat si dupa prin acordul si sprijunul in vederea diseminarii  noutatilor dobandite pe parcursul 
mobilitatii. 

• Institutia in care acestia isi desfasoara activitatea  a inlesnit participarea cadrelor didactice la cursuri de 
formare implicandu-se in pregatirea culturala, teoretica si practica a acestora, prin asigurarea unor inlocuitori 
a acestora la cursuri astfel incat procesul instructiv educativ sa se desfasoare normal. 

• Informare cu privire la mobilitatea de predare, suport privind documente necesare., ,  

• Pregatirea pe cele 3 module si sprijinirea acestora in organizarea deplasarii: bilete de calatorie, asigurări, 
imputerniciri etc. 

• Școala le-a oferit pregătire lingvistică, culturală și pedagogică dar și sprijin în aranjamentele practice ale 
mobilităților. 

• Scoala a contactat furnizorii de formare imediat ce a fost acceptata candidatura si a negociat perioada de 
desfasurare a activitatii de formare, activitatile de invatare, rezultatele invatarii, modul in care se va face 
evaluarea acestora.  
S-au semnat contracte intre institutia scolara aplicanta si furnizorii de cursuri de formare, contracte care 
contin: obligatiile partilor contractante, perioadele de desfasurare a cursurilor, locul si regulile in caz de 
anulare. 

• S-a pus la dispozitie participantilor la mobilitati spatiul necesar desfasurarii activitatilor de consiliere/ evaluare/ 
diseminare/ cerc pedagogic, asigurarea suplinirii la clasa a participantilor, postarea articolelor de diseminare 
pe pagina web a scolii, recunoasterea certificatelor eliberate  
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• Participantii la mobilitati au fost sprijiniti prin asigurarea logisticii mobilitatilor (transport, cazare, masa etc), 
au fost efectuate stagiile de pregatire culturala, pedagogica si lingvistica in institutia de trimitere, au fost 
consiliati si indrumati privind buna desfasurare a mobilitatii. 

• Informare inainte de stagiu SEV privind activitatile, rolurile si responsabilitatile partilor implicate, ce anume vor 
invata, cum vom lucra impreuna, cine supervizeaza, cum se monitorizeaza proiectul, mentoratul in SEV, discutii 
cu fosti voluntari SEV pentru a pregatii voluntarii pentru stagiu. 
In timpul stagiului - sesiune de orientare la sosire, ateliere de formare cu colegii de echipa, supervizare si 
feedback constant, sesiuni de planificare si evaluare periodice, acces la resurse informationale oferite 
voluntarilor. 

• Înlocuirea fără probleme cu alte persoane pe parcursul mobilității, fără ca salariul să le fie afectat, realizarea 
diseminării, dotarea cu calculatoare, punerea la dispoziție a unui spațiu pentru rea cabinetului Erasmus+, 
utilizarea microbuzului pentru deplasarea către și de la aeroport. 

• Pregatirea culturala si lingvistica pentru mobilitate (acolo unde a fost cazul). 
Acoperirea orelor pe perioada mobilitatii. 

• Avizele scolii si Inspectoratului scolar. 
Sedinte de prezentare, informare si diseminare. 
Spatii de prezentare fizic si online pentru activitati si rezultate. 

• Au fost sustinut sa pregateasca pentru proiect, sa participe la mobilitati, sustinuti in comunicarea in limba 
proiectului....cu tot ce a fost necesar. 

• In realizarea fiecărei sarcini de lucru organizate in cadrul fiecărui atelier, atât elevii cât și profesorii au fost 
îndrumați de profesorii școlii organizatoare și a coordonatorului întregului proiect care a supervizat întregul 
proces de învățare, pas cu pas. Pentru sesiunile de prezentare sau competiții intre scoli, profesorii școlii de care 
aparțin elevii i-au ghidat in realizarea produselor țintă. 

• activitatile participantilor la mobilitati au fost monitorizate si imbunatatite in permanenta in institutie,  

• -cursuri de formare pentru comunicare in limba engleza 
-cursuri de dezvoltare abilitati TIC 
-achizitionare bilete avion, rezervare cazare 

• Sprijinul a constat in asigurarea unui program special care sa permita buna desfasurare a activitatii unitatii 
scolare pe perioada mobilitatilor, cat si asigurarea consultantei financiare.De asemenea, in timpul organizarii 
intalnirii de proiect in scoala, majoritatea cadrelor didactice s-au implicat in desfasurarea activitatilor. 

• Elevii au fost scutiti de participarea la ore fara a li se pune absente si la intoarcere au fost incurajati sa 
povesteasca tuturor cum a fost in mobilitate. 
Profesorii au fost inlicuiti la clasa de alte cadre didactice si la intoarcere au fost organizate activitati de 
diseminare in intreaga scoala. 

• Sprijinul acordat participantilor de catre organizatia in care invata a constat in: organizarea logistica a 
mobilitatii, gasirea organizatiilor de primire, pregatirea participantilor (general-pedagogic, cultural si 
lingvistic), incheierea asigurarilor, a contractelor financiare si a acordurilor de invatare, tutoratul si 
monitorizarea lor in timpul mobilitatii, recunoasterea rezultatelor invatarii dobandite peste hotare, sprijin 
pentru raportarea individuala s.a. 

• Institutia beneficiar s-a ocupat de: 
-informarea cadrelor didactice din scoala cu privire la aprobarea proiectului  
- informarea persoanei de contact din organizatia de primire  
- informarea potentialilor candidati, referitor la conditiile de selectie pentru participarea in mobilitati, pe 
fiecare flux 
- numirea echipei de gestiune a proiectului si a echipei de selectie a participantilor 
- semnarea contractului de finantare cu Agentia Nationala 
- studierea si completarea documentatiei necesare pregatirii, organizarii si implementarii mobilitatilor;  
- stabilirea tipurilor de activitati de formare, de comun acord cu organizatia de primire, in functie de formarea 
profesionala a participantilor si a aspectelor financiare cerute de organizarea si implementarea proiectului;  
Baza materială pusă la dispoziție, disponibilitatea contabilului școlii, șa , ,  

• Au fost organizate sesiuni de informare inainte de desfasurarea mobilitatilor, s-a oferit sprijin administrativ pe 
durata mobilitatii si s-acerut feedback la intoarcere. 

• Managementul scolii a asigurat conditiile optime de selectie a participantilor, precum si transparenta totala a 
acesteia, astfel incat nu au existat situatii de contestatie a selectiei.  
Managementul scolii a contribuit la pregatirea anterioara mobilitatii, punand la dispozitia participantilor 
resursele proprii scolii. 
Managementul scolii a monitorizat transferurile financiare necesare efectuarii mobilitatilor, astfel incat 
participantii au beneficiat de conditii optime de pregatire a aspectelor practice ale mobilitatilor.  
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• Elevii au fost scutiti de prezenta la ore pe perioada mobilitatilor iar profesorilor li s-au asigurat profesori 
suplinitori pentru aceasta perioada. 

• Informare privind conditiile de formare, unde, cine se va ocupa de monitorizare, evaluare,bursa acordata, ce 
rapoarte trebuie intocmite. Obtinerea cardului european de sanatate, etc. Sprijin logisric 

• S-a facut o pregatire a participantilor pre mobilitate pentru o intelegere adecvata a continutului formarii dar si 
a rezultatelor invatarii.  

• Au fost sprijiniti prin oferirea unei pregatiri culturale, pedagogice si lingvistice, precum si in vederea 
achizitionarii biletelor de avion, a rezervarii locului de cazare. 

• S-a asigurat suplinirea orelor de predare pe perioada deplasarii.  
Intampinam probleme cu nerespectarea termenelor limita pentru livrarea banilor din cont pentru persoanele 
selectate pentru mobilitate . Refuzul vine din partea contabilului scolii. Primim banii cu 1 saptamana inaintea 
plecarii, ceea ce ne impiedica  sa gasim un pret convenabil si sa  dam raspunsul la timp organizatorilor referitor 
la datele deplasarilor noastre.  

• Incheierea contractelor cu furnizorii de formare, lamurirea unor aspecte financiare, asigurarea inlocuirii la orele 
de curs (atunci cand cursul nu s-a desfasurat in vacantele scolare).  

• Au fost de acord cu suplinirea orelor la clasă, au sprijinit activitatea de diseminare la nivelul elevilor, cadrelor 
didactice din școală și a părinților. 

• Participantii la mobilitati au beneficiat de sprijin in organizarea mobilitatii din perspectiva programului agreat 
intre parti dar si din perspectiva administrativa (cazare, transport). 

• S-au organizat cursuri de peerfectionare in limba engleza 
S-a conlucrat in vederea obisnuirii candidatiilor cu cerintele si obiceiurile conforme formatorilor si tarilor in care 
sau desfasurat cursurile de formare 
Au fost indrumati pentru cumpararea biletelor de avion 
Au fost semnate contractele dintre scoala si participantii la cursuri 
Au fost instruiti si s-a conlucrat la prezentarile care trebuiau facute privind tara si scoal de unde provin acesti 
candidati 

• Participantii la cursuri de formare au primit sprijin lingvistic, cultural, au fost semnate acorduri intre Institutie si 
participanti, au fost sprijiniti in diseminarea rezultatelor invatarii. 

• Am   desfasurat activitati de pregatire profesionala/ metodologica:  am studiat obiectivele si metodologia 
cursului; ne-am  redefinit propriile noastre obiective si nevoi in conformitate cu oferta de curs  si am informat 
trainerii de  cursuri despre ele atunci cand am transmis chestionarele; am  studiat materialele aditionale trimise 
de furnizorii de cursuri si am  raspuns sarcinilor cerute de acestia prin alcatuirea de scurte prezentari care 
faceau obiectul cursului;  am  studiat cele mai noi aparitii in literatura de specialitate  conform bibliografiei 
sugerate de formatori.  
Am avut ceva probleme cu directorul general, deoarece acesta nu sprijina proiectele ERASMUS+.,  

• S-a asigurat contextul pentru acomodarea cu cerintele activitatilor de invatare ce au urmat la parteneri. 

• Chestiuni de logistică-achiziția biletelor de avion, consultarea şi rezervarea cazării.  

• Directorul instituției a solicitat Agențiilor Național certificatul Europass, s au pregătit materiale specifice cu 
tema fiecărei mobilități, s au făcut materiale de diseminare 

• Mobilitati cu elevii (activitati de formare, predare, invatare), nu cu cadrele didactice, ,  

• Participantii au fost sprijiniti in primul rand in perioada de pregatire a mobilitatii prin logistica pusa la 
dispozitie; pe durata mobilitatii s-a pastrat in permanenta legatura cu scoala; in perioada de diseminare si de 
realizare a ghidului metodologic al proiectului s-au utilizat resurse materiale atat din cele aferente proiectului, 
cat si cele ale scolii (calculator, imprimanta, etc.) Din echipa de management a proiectului au facut parte 
directorul si contabila scolii, persoane care s-au implicat direct si activ in rezolvarea tuturor problemelor 
aparute. 

• Pregătire culturală, pedagogică și lingvistică. Asigurarea logisticii pentru desfășurarea în bune condiții a 
mobilității, evaluarea și monitorizarea activităților, asiguraea diseminării rezultatelor obținute în cadrul 
proiectelor. 

• Au obtinut suport informational, au fost sprijiniti pentru realizarea mobilitatii- asigurarea conditiilor de 
participare la mobilitate 

• Dupa selectie, impreuna cu coordonatorul s-au facut toate demersurile legate de  calatorie-acorduri, bilete, 
cazare, etc.Am fost informati despre conditii, program, certificare, etc. Li s-a acordat tot sprijinul necesar .In 
cazul elevilor, s-au semnat acorduri cu parintii, am fost intocmite documentele necesare in vederea unei 
calatorii in siguranta( dosar de excursie, asigurari medicale, etc) 

• Contact cu universitatea partenera, sustinere in redactarea Learning Agreementului, ajutor in orice modificare 
a contractului, echivalare rapida si eficienta. 
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• Participantii la mobilitati au fost sprijiniti de unitatile scolare in care lucreaza prin: organizarea, la nivel de 
scoala a procesului de selectie; asigurarea suplinirii pe durata deplasarii la formare in strainatate; spatiu, 
echipamente si materiale pentru derularea activitatilor practice si de diseminare dupa intoarcerea de la curs. 

• organizarea pregatirii lingvistice, pedagogice si culturale, organizarea transportului international, a conditiilor 
de subzistenta si a vizitelor culturale, obtinerea asigurarilor de sanatate, risc de accidente si raspundere civila, 
obtinerea echipamentelor de lucru, sprijin pentru completarea raportului individual (prezentare platforma, 
traducere a formularului ), sprijin in activitati de diseminare 

• Activitatile de formare derulate de catre organizatia noastra au presupus Train of Trainers. 
Tinerii au fost sprijiniti de organizatia cu care Asociatia Scout Society a fost partenera. Nu putem spune ca au 
fost sprijiniti de institutia in care lucreaza fiindca majoritatea tinerilor care au participat in proiectele noastre 
au fost tineri NEETS sau in ultimii ani de studii in cadrul unei institutii de invatamant. In acest sens, sprijinul a 
venit din partea unitatii de invatamant si a organizatiei partenere unde unii tineri isi desfasoara activitati de 
voluntariat. Sprijinul a constat in oferirea suportului necesar pentru a participa fara dificultati la activitatile de 
invatare 

• cursuri de limba engleză nivel mediu, de TIC 
stagii de informare cu privire la tematica cursului, țara, localitatea unde se desfășoară, condițiile de 
desfășurare 

• Participantii au primit suport din partea universitatii inainte, in timpul si dupa mobilitate, le-am urmarit 
activitatea, le-am ajutat cu partea administrativa si cu pregatirea mobilitatii, cu Learning Agreement/Mobility 
Agreement, le-am recunoscut activitea din timpul mobilitatii. 

• Instituția s-a asigurat de siguranța locațiilor unde s-au organizat mobilitățile, a organizat împreună cu 
partenerii toată logistica mobilităților, a urmărit prin monitorizări derularea mobilităților atât de acasă cât și la 
fața locului, a informat mereu atât părinții cât și participanții la mobilități, a efectuat recunoașterea 
rezultatelor învățării a mobilităților după întoarcerea acasă a participanților, a distribuit certificatele aferente 
mobilităților. 

• Elevii au fost sprijiniți în studierea temelor discutate în fiecare mobilitate, cadrele didactice și elevii au fost 
susținuți în pregătirea întâlnirilor de proiect prin implicarea fizică și morală a colegilor din unitatea de 
învățământ 

• participanții au fost sprijiniți in: derularea unui program de pregătire pedagogic, lingvistic,  cultural, obținerea 
cardului european de sănătate si a asigurărilor de călătorie, înțelegerea normelor de protecția muncii si a 
regulamentului pentru mobilitate si nu in ultimul rând  in înțelegerea importantei contractului financiar si a 
documentului Europass.  

• Sprijinul din partea conducerii a fost deplin, prin asigurarea unui spațiu pentru desfășurarea activităților, prin 
acordarea de timp pentru activități, prin procurarea de materiale necesare. Problemele întâmpinate au fost din 
partea unor cadre didactice foarte reticente la implicarea grupului țintă în activități, pe care le consideră 
cronofage, fără a înțelege beneficiile mobilităților. 

• Proiectul nu a avut perioade de formare pt elevi, ci doar schimb de bune practici prin workshop-uri; plus un 
program pilot pt elevi. 

• Stagiul de formare a fost in perioada vacantei si nu a fost necesar de suplinitor la ore sau ca directiunea sa 
caute o solutie. 

• S-au organizat activitati de pregatire a mobilitatilor, pregatire lingvistica, pedagogica si culturala. 
S-au incheiat asigurari de sanatate, de raspundere civila, de accident pentru fiecare participant. 
S-au procurat echipamente de protectie (bocanci, salopete) pentru fiecare participant. 
Profesorii insotitori au supravegheat cu multa grija grupurile aflate in mobilitate. 
Profesorii au consiliat elevii pentru completarea rapoartelor individuale. 
S-au recunoscut perioada de practica si rezultatele invatarii. 

• Participanților la mobilități, deficienti de auz, lista s a pus la dispoziție în permanenta un interpret de limbaj 
nimico gestual.  

• Au asigurat cadrul didactic suplinitor pentru evitarea perturbarii activității elevilor,  

• Program de pregatire pedagogică, lingvistica și interculturala 

• Conducerea scolii a monitorizat permanent comunicarea dintre furnizorul de cursuri de formare si responsabilul 
cu mobilitatea pentru ca obiectivele si activitatile planificate sa fie cele optime; 
Contractele tripartite dintre participant, organizatia de trimitere si furnizorul de curs de foramare au fost 
completate anterior participarii la mobilitate; 
Conducerea scolii s-a procupat ca pregatirea ligvistica, pedagogica si culturala sa fie de cea mai buna calitate; 
Conducerea scolii a asigurat suplinirea cadrelor didactice participante la mobilitate 

• Institutia le-a aferit atat sprijin material cat si materiale didactice pentru buna desfasurare a activitatilor. 

• Asigurarea logisticii necesare derularii programului de formare, program de formare adecvat cerintelor de 
formare 
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• Sprijinul a constat in pregatirea participantilor, monitorizarea plasamentului, diseminarea proiectului,  

• Elevilor participanti la proiectul “Practical training  abroad - The first step to a european labour  market for vet 
learners”- ERASMUS + 2016-1-RO01-KA102-023600 li s-a asigurat pregatire lingvistica, pedagogica si culturala 
suplimentara in scoala.   

• Vor fi sprijiniți prin activități de pregătire lingvistica, pedagogica, culturală, conform formularului de aplicație. 

• Au fost sprijiniți în toate etapele proiectului: pregătirea schimbului (organizarea de reuniuni de pregătire 
lingvistică, culturală, asigurarea de sănătate și de securitate, transport, restricții alimentare, pachet informativ 
cu toate detaliile necesare schimbului, completarea acordurilor individuale de învățare, acorduri parentale, 
sesiuni din program asumate/repartizate fiecărui partener, certificatul Youthpass )  schimbul propriu-zis 
(transferul participanților la spațiile de cazare. asigurarea condițiilor optime de masă, cazare  și divertisment, 
prezentarea programului Erasmus+, a proiectului, a certificatului, a programului etc., utilizarea strategiilor 
educației nonformale, asigurarea securității, sesiuni de evaluare individuală/națională/internațională, 
rezolvarea micilor disfuncționalități, corelarea rezultatelor evaluării cu cele 8 comptente cheie din certificat, 
seri interculturale, evaluarea schimbului  etc.) activități de follow up (seminarii de transfer la nivelul asociației 
și în afara ei, activități practice specifice tematicii, promovarea rezultatelor prin diferite rețele). 

• I-am incurajat sa se implice activ in workshopurile de diseminare ajutand si alti tineri din comunitate. ,  

• Selectie transparenta. Spijin pentru calatorie, cazare (scoala s-a ocupat de rezervari pentru toti participantii, in 
conditii optime). Suplinirea orelor. La diseminarea rezultatelor. Pentru implementarea lucrurilor nou invatate. 

• Pentru mobilitatile international Universitatea (UMF Iasi) a elaborate o metodologie de recunoastere a 
programului de formare in cursul mobilitatii 

• suplinirea orelor de curs 

• Universitatea sprijina beneficiarii de mobilitati atat inainte de inceperea mobilitatii cat si in tipul si la finalul 
acesteia.  

• Pe tot parcursul mobilitatilor care au avut loc pana la aceasta data, participanti au beneficiat de asistenta si 
sprijin in desfasurarea in bune conditii a actiunilor de mobilitate/invatare desfasurate. 

• Participanții la mobilități au fost sprijiniți cu auxiliare didactice: caiete de practică, fise de observare, pregătire 
pedagogică, lingvistică și culturală. 
Participanții la mobilități au fost sprijiniți și financiar atunci când a fost nevoie, de exemplu cand s-a ratacit  la 
aeroport bagajul unui elev acesta a fost sprijinit financiar cu 200 Euro pentru achiziția de haine, produse pentru 
igienă, etc. 

• Participantii au fost sprijiniti de organizatia de trimitere in care unii dintre ei activeaza ca voluntari. Institutiilor 
gen scoala, universitate sau angajator nu li s-a solicitat sprijinul. 

• Oferirea de cursuri de limba franceza, negocierea tarifului de cazare si masa, asigurarea conditiilor optime de 
transport. 

• In toate etapele de derulare a proiectului, institutia de trimitere a sprijinit participantii la mobilitate, cu 
activitati specifice fiecarei etape. 

• Au fost atinse toate conditiile enuntate in ghid 

• pregatire in ce priveste continutul de invatare al mobilitatii, comunicare interculturala, detalii tehnice si 
lingvistice. 

• Pregatire inainte de sosire in stagiul SEV 
Informare privind SEV, asteptari, roluri si responsabilitati, activitatile ce urmeaza sa aiba loc impreuna cu ceea 
ce urmeaza sa faca concret fiecare voluntar in stagiu, ce este Youthpass, Ce este Mentorat in Context EVS, 
norme de lucru 
Discutii cu mentorul si cu fosti voluntari EVS inainte de stagiu pentru ajuta voluntarul sa inteleaga mai bine 
dimensiunea experientei de invatare si sa isi elimine anumite temeri 

4.8. Recunoașterea în context național a rezultatelor învățării obținute de participanți în 
perioada mobilităților 
 
Peste jumătate dintre participanții la anchetă răspund că rezultatele au fost recunoscute la nivel 
național (în totalitate – 48.36% și parțial – 19.52%). Ponderea celor ale căror rezultate nu au fost 
recunoscute este de 6.39%.  Răspunsurile s-au grupat în felul următor : 
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Variante de răspuns Răspunsuri 

DA - in totalitate 48.36% 545 

DA – partial 19.52% 220 

NU 6.39% 72 

Nu stiu 13.22% 149 

Nu este cazul pentru ca nu s-au derulat inca mobilitati 12.51% 141 

 
 

 

Comentariile făcute de respondenţi privitor la modul în care s-a făcut recunoaşterea rezultatelor 
învăţării nu sunt, însă, legate stricto sensu de recunoaștere, ci de orice formă prin care 
participanții au obținut o diplomă din partea instituției, dacă au reușit să depună un dosar pentru 
obținerea de credite (fiind descrisă procedura de obținere a creditelor, considerată a fi greoaie) și 
dacă au echivalat perioadele de practică și calificativele/ notele obținute cu forme de notare din 
propria instituție. Ponderea celor care au răspuns că rezultatele au fost recunoscute trebuie 
privită cu prudență, prin urmare. În unele cazuri se confundă Documentul Mobilitate Europass cu 
un certificate sau cu certificarea, deşi acest document asigură doar documentare în vederea 
recunoaşterii şi certificării, dar există şi respondenţi care au înţeles rolul acestui document şi care 
au realizat corect procesul de recunoaştere a rezultatelor învăţării în context naţional, mai ales în 
cazul mobilităţii elevilor sau al studenților : 

• Participantii au primit certificare de particpare la activitatile de formare si documente de mobilitate Europass. 

• Au fost recunoscute doar in cadrul universitar     

• Procedura de echivalare este greoie, se cer prea multe documente, uneori nerelevante, cand ar trebuie sa fie doar 
maxim 2 documente: certificatul de participare si o adeverenta din partea unitatii cu confirmarea ca s-a participat la 
mobilitate in cadrul proiectului cu titlu, nr.., etc.  

• Formarile organizate in cadrul unui proiect de parteneriat strategic pentru cadre didactice au fost acceptate de tarile 
partenere, respectiv Spania, Italia, Polonia.  

• Stagiile de practică au fost  recunoscute ca parte a programului de formare inițială.  
Pentru a putea realiza recunoașterea competențelor dobândite în timpul mobilității, a fost  respectat OMECT 
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4931/2008, cu privire la aprobarea Metodologiei privind transferul și recunoașterea rezultatelor învățării dobândite de 
elevii din învățământul profesional și tehnic, prin stagii de pregătire practică. 

• Documentul Europass a fost transformat in credite pentru a le servi la nevoie. 

• Cu certificate de participare      

• Notele obtinute la evaluare au fost recunoscute, validate si trecute in catalogul clasei, ca in rubrica Practica pedagogica 
de specialitate.  
Rezultatele invatarii vor fi specificate in suplimentul la certificatul de calificare obtinut la sfarsitul clasei a XII-a. 

• echivalarea numarului de ore de instruire practica    

• acordarea de credite profesionale      

• Programul de formare a fost recunoscut ca formare continua, in context international. 

• Recunoașterea a constat în echivalarea notei obținute la examenul/examenele sustinute la unitatea de primire. 

• echivalrea notelor obținute la instituția primitoare de către instituitia care a trimis studenții in mobilitate  

• s-au analizat competentele dobandite si s-a echivalat prin incheierea mediei la instruire practica 

• prezentarea materialelor video pe tematicile proiectelor realizate de participanti in cadrul mobilitatii catre organizatiile 
de trimitere si catre comunitatea locala - au dovedit un cumul de competente dezvoltate in cadrul proiectelor. 

• Abilitati si competente recunoscute prin documentul de mobilitate europass 

• s-au analizat competentele dobandite si s-au echivalat prin incheierea mediei la instruire practica. 

• Au fost acceptate documentele, daca predarea a fost un curs acreditat si in tara respectiva. 

• Recunoasterea a inclus toate cursurile urmate la universitatile gazda si s-a realizat prin includerea rezultatelor obtinute 
in foaia matricola emisa la absolvire. 

• Certificatele Youthpass sunt, in principiu, recunoscute in Romania. Beneficiile concrete ale participarii la proiecte sunt, 
mai ales, accesarea de burse sau primirea in alte proiecte/stagii de pregatire 

• Urmeaza a imi fi recunoscute rezultatele invatarii.    

• Nu a fost necesar pentru mobilitatea de practica    

• Participantii au primit certificate Youthpass, care in prezent beneficiaza de o recunoastere destul de larga in Romania. 

• La revenirea din mobilitate, a fost inaintat un raport succint al deplasarii.   

• La nivel local, in unitatea scolara in care lucrez, in acordarea calificativului anual, la nivel judetean, in cadrul unor 
evaluari pe parcurs, in evaluarile institutionale. 

• Prin activitățile de diseminare      

• introducere in fisa de evaluare      

• S-au primit credite profesionale,      

• Recunoastearea a constat in echivalarea notelor    

• Pe baza doc. Europass, la intoarcerea in tara, au fost validate, recunoscute si transferate punctele de credit 
corespunzatoare modulului parcurs in mobilitate, s-au acordat note care au fost trecute in catalog si in carnetele 
elevilor; competentele recunoscute vor fi inscrise in suplimentul certificatului de atestare profesionala la absolvire. 

• Certificat de limbă engleză eliberat de către școală. 
Atestat de formare profesională continuă, eliberat de către Comisia Specializată de Acreditare a programelor de 
formare continuă pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar(CSA)  

• Rezultatele nu au fost recunoscute deoarece proiectul nu prevede acest lucru. 

• echivalearea creditelor       

• A fost emis si validat documentul Mobilitate Europass, in care au fost mentionate calificarile participantilor, abilitatile si 
competentele dobandite prin mobilitate, sarcinile la care au raspuns prin activitatile derulate, conform obiectivelor 
generale si specifice ale proiectului, conform Acordului de invatare (stagiari) si a Programului de lucru 
(profesori/formator). Pentru elevi rezultatele invatarii sunt relevante pentru participarea la un program de educatie si 
formare profesionala intr-o tara europeana participanta la Program si echivaleaza cu stagiile de practica in companii, 
avand o durata de 60 de ore din totalul programului anual de activitati practice in liceele VET.  

• Pentru tansferul, recunoasterea si acumularea RI in urma stagiilor internationale s-a folosit ECVET-ul. 
Dupa incheierea mobilitatilor s-a verificat corespondenta dintre RI validate prin certificate Europass si RI prevazute in 
SPP-uri clificarilor; s-au convertit notele din sistemul de notare portughez in sistemul de notare romanesc, folosind scara 
de echivalenta din MoU. RI dobandite de participanti au fost avizate in Consiliile profesorale ale CTERF 

• S-au recunoscut competentele, abilitatile si deprinderile practice dobandite. 

• Elevii participanti la mobilitati au primit certificat de participare in care sunt  consemnate toate activitatile de formare, 
predare si invatare la care au participat in timpul mobilitatilor. 

• echivalarea punctelor de credit      

• Certificatele Europass Mobility care atesta competențele dobândite în urma participării la mobilități de către furnizori 
sunt recunoscute atat in context national cat si international 

• Echivalarea notelor sau a practicii din cadrul mobilitatii.   

• Au primit Certificate Youthpass in care le sunt recunoscute rezultatele.   
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• Am depus in doua randuri dosare ale celor 6 participanti, cu documente solicitate de catre C.N.F.P. si inca asteptam 
echivalarea cursurilor de formare cu un numar de credite transferabile, prin ordin de ministru. 

• Atât elevii cât și profesorii participanți la mobilități au primit certificate de participare care sunt recunoscute la nivel 
național.  

• da, prin Documentul Mobilitate Europass     

• Participantii au efectuat in mobilitate partea de invatamant clinic din cadrul inui modul de studiu. 

• Realizarea unei brosuri in limba romana si promovarea acesteia si aplicarea lectiilor laclasa  in scolile participante 

• Pentru studenti si masteranzi - recunoastere credite si note obţinute.  
Rezultatele au fost cunoscute in urma organizarii de diseminari   

• s-a recunoscut certificatul Europass dar formarea nu s-a echivalat prin credite transferabile, procedura fiind greoaie 
(multe cerințe pentru doar 5 credite)  

• recunoasterea stagiului de pregatire practica si echivalarea notarii elevilor. 

• In urma participarii la curs de lb. engleza, in Irlanda, am primit un certificat de evaluare, iar informatiile acumulate la 
acest curs au fost utile apoi, in procesul de predare-invatare-evaluare cu studentii straini veniti la universitatea noastra. 

• Aprecieri la nivelul ISJ.       

• Au fost eliberate adeverinte de certificare a mobilitatii de catre scoala.  

• Rezultatele învățării au fost prezentate în diferite contexte locale/ județene, recunoscându-li-se utilitatea și posibilitatea 
aplicării. 

• Echivalarea notelor       

• Certificatele de participare obtinute in urma mobilitatilor ii vor ajuta pe participanti sa acceada pe piata muncii in 
domeniul sportiv si cultural 

• Participanții au primit certificatul de participare și li s-au emis certificate de tip Europass Mobility, urmând ca în 
perioada următoare, aceștia să deruleze procedurile necesare obținerii creditelor profesionale transferabile. 
Universitatea din care fac parte a recunoscut efectuarea stagiului de predare.  

• S-a constituit o comisie de recunoastere a rezultatelor invatarii dobandite de participanti in timpul mobilitatii, prin 
decizie a directorului scolii, din care au facut parte responsabilii cu formarea profesionala din cadrul echipei de gestiune 
a proiectului. Rezultatele invatarii/notele obtinute in sistemul de notare al tarii gazda au fost convertite in note 
corespunzatoare sistemului de invatare romanesc pe baza  grilei de echivalenta inscrise in Memorandumul de 
Intelegere incheiat de scoala noastra cu organizatiile de primire din strainatate. Rezultatele au fost aprobate in Consiliul 
Profesoral, avizate de Consiliul de Administratie, iar directorul scolii a emis Decizie pentru recunoasterea acestora. Ca 
urmare, notele au fost inregistrate in documentele oficiale din scoala (catalog, registru matricol, carnet elev) 

• Recunoasterea s-a facut  prin ECVET, cu note la modulele de pregatire practica care au facut obiectul mobilitatilor si la 
finalul studiilor, dupa obtinerea certificatului de calificare cu credite cf.SPP.Stagiile de pregatire internationale au fost 
acoperit module din curriulum, CDL, sau module de pregatire practica comsata(cls.a XI a, a XII a) . 

• Participanții au primit atât certificatele de participare la mobilitate , cât și certificatele Europass.  

• Au prezentat piese la portofoliul personal atat al elevilor, cat si al profesorilor. 

• Ne-am propus sa demaram procedura de recunoastere a rezultatelor invatarii in context national si de echivalare în 
credite transferabile. 

• Recunoasterea in context european si national a rezultatelor s-a facut prin primirea de catre fiecare participant a 
documentului de mobilitate Europass care atesta abilitatile si competentele dobandite intr-o alta tara europeana cu 
recunoastere in spatiul Uniunii Europene, cat si prin realizarea unui Ghid de bune practici in domeniul VET - procesare 
computerizata pentru text si imagine - metode de invatare in sistemul educational vocational si tehnic pentru 
dezvoltarea inteligentelor multiple si a unei reviste digitale care ilustreaza principalele etape ale mobilitatilor si 
impactul acestora.  

• După întoarcerea din mobilitate, s-au derulat activităţi de validarea şi recunoştere a rezultatelor învăţării:  
-Certificatele de mobilitate Europass au fost recunoscute de către conducerea instituției, Consiliul profesoral, Consiliul 
de Administrație al școlii și de reprezentantul Inspectoratului Școlar Județean, Inspectorul responsabil cu monitorizarea 
proiectelor europene. 
-documentul de mobilitate Europass a fost semnat şi ștampilat de către directorul Liceului “Vasile Conta”, Tg. Neamț şi 
înregistrat în Registrul de documente al şcolii.  

• Atat certificatele de formare cat si certificatele Europass sunt documente recunoscute in context national. 

• Urmează ca rezultatele învăţării să-mi fie recunoscute (întoarcerea din mobilitate a avut loc recent) 

• Şcoala noastră, în colaborare cu furnizorii de cursuri, a emis certificate Europass tuturor participanţilor la mobilităţi. 

• -certificatul de participare este luat in calcul la acordarea calificativului anual pentru activitatea didactica a unui 
profesor 

• Echivalarea notelor       

• Acordare documentului de mobilitate europass.    

• Mi-au fost echivalate 4 din 5 cursuri, al cincilea curs fiind cel de limba portugheza, care nu putea fi echivalat. 
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• -certificatele emise vor fi evhivalate in credite profesionale   

• Am participat la acest proiect cu patru instituții din țări europene: Franța, Spania, Turcia și Italia. Instituțiile au fost 
diferite (număr de studenți, asezare geografică, sisteme de invatamant diferite, modalitati de predare si discipline 
specifice etc.), dar complementare (anumite sectoare, populație școlară, categorii socio-profesionale etc.). Elevii noștri 
au desfășurat activitățile proiectului aproape simultan cu partenerii. Profesorii au însoțit elevii  într-un mod 
personalizat, încercând să le descopere acestora, viziunea de studiu și orientarea potrivita.  

• Rezultatele invatarii obtinute de participanti au fost diseminate la nivelul institutiei noastre,la nivelul  altor institutii, dar 
si la nivel national prin articolele din presa, prezentari la Simpozioane, siteul scolii. De asemenea, prin rapoartele 
transmise Agentiei nationale, dar si Inspectoratului scolar judetean Cluj s-au facut cunoscute aceste rezultate. 

• Şcoala noastră ,prin activităţile şi proiectele desfăşurate ,a obţinut din nou titlul de Şcoala Europeană. 

• DA - doua premii I la faza judeteana a concursului cu statut de olimpiada Made for Europe (2016, 2017) si un premiu I la 
faza nationala a aceluiasi concurs (2016) 

• Urmează ca in timpul cel mai scurt, echipa de proiect sa demareze procedura de convertire in credite a cursului de 
formare.  

• Participanților li s-a eliberat atât certofocat de participare cât și Europass  

• Pentru elevii participanți la mobilitatea VET , rezultatele obținute de aceștia la evaluarea inițială , pe parcursul și la 
finalizarea stagiului de practică derulat în străinătate, au fost trecute ca note la modulul Operațiuni tehnice ale agenției 
de turism., pe baza cărora li s-a încheiat media anuală la cest modul. 

• Participanții au primit Documente de Mobilitate Europass.   

• Urmeaza ca rezultatele invatarii sa fie recunoscute in contextul national.  

• Rezultatele invatarii sunt aplicate la clasa in actul educational.   

• Certificatul Europass Mobility      

• Nu s-a solicitat recunoasterea nationala; cursurile derulate au urmarit imbunatatirea nivelului de cunoastere al 
angajatilor din institutiile participante la proiect, personalul instruit fiind ulterior folosit pentru livrarea de cunostinte in 
cadrul unor seminarii informative organizate pentru angajatii din mediul economic. Rezultatele invatarii au contribuit la 
o mai buna pozitionare a institutiilor participante in relatia cu operatorii, la cooperare pentru transferul de cunstinte si 
realizarea coeziunii sociale  

• Eliberarea certificatului Europass      

• Elevii participanti la mobilitati au facut, la intoarcere, formare in cascada cu elevii din liceul nostru. 

• Notele primite la unitatea gazda au fost recunoscute in totalitate si convertite corespunzator cand s-a terminat 
perioada de mobilitate. 

• A fost realizata conversia orelor de stagiu in credite transferabile obtinute prin formare profesionala. 

• Cursurile mixte nu au beneficiat de finanțare, realizându-se pe plan local / național. Ele au constat în activități de 
predare cu tineri specialiști în domeniul textil. Cursurile au trezit un real interes din partea specialiștilor din toate țările 
partenere, datorită calității deosebite a materialelor de formare realizate și a capacității de formare prin e-learning.   

• Mi-a fost echivalata perioada de practica a celui de-al III-lea an de studiu (licenta). 

• Au primit diplome si au fost premiați la nivelul scolii    

• Echivalarea notelor si trecerea acestora in catalog, pentru fiecare materie parcursa de-a lungul mobilitatii. 

• s-a recunoscut aprecierea facuta si s-a convertit in note din tara noastra si a fost trecut la activit practica 

• Pe 15 decembrie 2017 la finalul proiectului au fost trimise dosarele de echivalarea la Direcția din minister iar anul 
acesta asteptam evaluarea lor. 

• Recunoașterea, validarea și transferarea rezultatelor dobândite ale învățării s-a realizat în conformitate cu Acordul de 
formare ECVETpentru Erasmus+ pentru mobilităţi de formare şi plasament,Memorandumul de înţelegere ECVET, Anexa 
IV- Angajamentul de calitate ECVET, Documentull Europass Mobility.Instrumentele utilizate în vederea recunoașterii au 
fost:caietele de practică şi fişele de lucru zilnice ale participanţilor, rapoartele finale  întocmite de către organizaţia de 
primire şi organizaţia intremediară, chestionarul online întocmit de către participant,rezultatele obţinute la testele de 
evaluare de parcurs şi finale,aprecierile consemnate de către profesorul  însoţitor în fişa de observație a 
participantului,rezultatele consemnate în fișa de evaluare a participantului semnată de către tutorele de stagiu și 
evaluate conform unei fișe de evaluare. S-au comparat competenţele înscrise în documentul Europass cu cele 
specificate de SPP. Punctajele au fost convertite în note, care au fost supuae validării în Consiliul Profesoral Nota pentru 
rezultatele învățării dobândite în perioada de mobilitate a fost transferată și  înregistrată în documentele școlare, 
respectiv catalog și carnetul elevului. 
Cunoștințele, abilitățile și competențele vor fi precizate și în Suplimentul descriptiv al certificatului de competențe 
profesionale după absolvirea examenului 

• S-a realizat validarea documentului de mobilitate Europass si recunoasterea competentelor inscrise din partea 
conducerii scolii de trimitere. 
Deocamdata nu s-a realizat transformarea competentelor dobandite in credite profesioanale transferabile deoarece 
procedura s-a modificat si a devenit din ce in ce mai complicata, ceea ce coduce la marirea duratei demersului propus. 
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• au fost depuse documentele pentru a fi recunoscute-inca nu am primit raspuns 

• Se organizeaza cursuri de formare la nivelul Casei didactice valorificand materialele de la curs. 

• Participanții au primit certificatul de mobilitate EUropass, certificat de participare  
Rezultatele evaluării in perioada formarii au fost trecute in catalog la întoarcerea din stagiu  

• Au fost recunoscute doar de unele instituții.     

• Nu, pentru ca a fost vorba DOAR de intalniri transantionale pe un KA2.  

• participantii au primit un certificat de participare, validat de scoala si un supliment descriptiv al activitatilor proiectului 

• Transferul si recunosterea in tara a competentelor profesionale dobandite de participanti s-a realizat conform OMECT 
4931 si conform Procedurii privind echivalarea rezultatelor obținute de elevi în cadrul stagiilor de pregătire practică prin 
proiectele Erasmus+ KA1 VET. 

• Perioada de stagiu a fost echivalata cu perioada decinvatamant clini, rezultatele invatarii au fost evaluate si notate in 
catalog la modulele aferente tematicii mobilitattii. 

• Certificatul Europass Mobility      

• Diseminarile sustinute au subliniat importanta proiectului , rezultatele sale fiind punct de pornire pentru introducerea 
inspectiei scolare  in invatamantul prescolar  in Turcia , deoarece aici nu exista  momentan . 

• Echivalarea stagiului de practica      

• Credite profesionale transferabile.     

• Certificatele sunt recunoscute la nivelul scolii, la nivel judetean, dar nu au fost facute demersurile pentru recunoasterea 
nationala, prin primirea unui certificat cu credite. 

• Proiectul este in derulare      

• - certificatul de participate la curs      

• S-au emis adeverinte de participare cu mentionarea competentelor dezvoltate.  

• - Elevii au primit note la modulele de specialitate pentru care au realizat stagiile de instruire practică; au primit 
Documente de mobilitate europeană certificate de instituțiile la care au efectuat practica și Certificate de participare la 
mobilități. 
- Profesorii au primit Documente de mobilitate europeană certificate de instituția care a organizat activitatea de job 
shadowing și Certificate de participare la mobilități. CDL-urile realizate sau revizuite ca urmare a mobilităților 
desfășurate au fost implementate în curriculumul școlii. 

• Nu am primit foaia matricola de la universitatea din Malaga in timp util   

• Rezultatele invatatii obtinute de participanti au fost recunoscute in context național prin acordarea certificatului de 
mobilitate Europass. 

• Participantilor li s-a oferit certificat de participare si documentul Europass. S-a facut de-asemenea si validarea si 
transferul competentelor. 

• Participantii au dobandit certificate de curs recunoscute in context national. 

• Prin Certificat Erasmus       

• - aprecierea in cadrul activitatilor de diseminare    

• Rezultatele propriu zise au fost utilizate și împărtășite în diverse conferințe, simpozioane, cercuri pedagogice destinate 
profesorilor din învățământul special.  
Certificatele de mobilitate au fost utilizate de cadrele didactice în cadrul  diverselor dosare de mișcare a personalului 
didactic, concursuri de obținere a unui post, tradiții de merit etc. 

• Rezultatele învățării obținute de participanți au fost echivalate prin nota la disciplina CDL-ului corespunzător.  

• diploma europass       

• Europassul a fost recunocut de MEN prin acordarea de credite transferabile. 

• Echivalarea nr de credite      

• Certificat youthpass       

• apartenenta la portofoliul de dezvoltare personala    

• Nu au fost depuse dosare pentru echivalare in credite.   

• S-au eliberat certificate europass, evenimentele la care au participat reprezentantii scolii au fost mediatizate si 
diseminate la nivel local, judetean si national 

• Pentru echivalare in credite de formare continua, in baza articolului 245 (6) din Legea Educatiei Nationale, articolului 75 
si  97 din Anexa la OMECTS  nr. 5564/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formare continua a personalului din 
invatamantul  preuniversitar, cadrele didactice participante trebuiau sa solicite ANPCDEFP eliberarea unei adeverinte 
de participare la activitatea de formare, apoi sa inainteze Centrului National de Formare a Personalului Didactic din 
Invatamantul Preuniversitar solicitarea de recunoastere, cu urmatoarele documente: cererea pentru echivalarea 
numarului de credite transferabile; adeverinta de incadrare; certificate de participare la stagiul de formare continua; 
curricula si durata activitatilor de formare continua; raportul de activitate; portofoliul stagiului de formare; adeverinta 
eliberata de ANPCDEFP. Cadrele didactice nu au mai facut demersurile necesare, considerand ca este prea complicata 
procedura. 
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• Punctajul aferent în fișele de evaluare a personalului didactic; 
Responsabilități la nivel județean. 

• Recunoastere prin activitati de diseminare la nivelul scolii,   

• Recunoasterea si evaluarea competentelor formate sau dezvoltate de elevi pe parcursul mobilitatii prin note inscrise in 
catalog, la disciplinele unde stagiul de formare s-a desfasurat in strainatate. 

• Prin Certificatuk youthpass      

• youthpass        

• Rezultatele mobilitatii au fost recunoscute la nivel informal, la locul de munca. Prin schimb de bune practici si 
informarea colegilor din cadrul Colectivului de Limbi Straine despre experienta educationala avuta pe parcursul 
mobilitatii, dar si prin punerea in practica, la clasa, a strategiilor de predare / invatare si evaluare a unei limbi straine 
pentru scopuri specifice. 

• Recunoasterea ca formare profesionala in  cursuri  efectuate  in institutii de invatamant din strainatate. 

• Participantii au putut folosi certificatul mobilitypass in CV ul personal pentru angajare. 

• Au fost recunoscute competențețe dobândite în timpul cursurilor de formare și consemnate în Mobility pass la nivelul 
formal, apreciativ de către  managementului istituției de învățământ. Nu s-a făcut o recunoaștere oficială, de echivalare 
a creditelor dobândite în timpul cursurilor 

• Li s-au acordat documente de mobilitate Europass si competentele au fost inserate in  documentele de absolvire a 
liceului 

• Nu a fost cazul       

• Rezultatele vizează activități practice de antreprenoriat (planul unei afaceri) și elevii participanți nu au avut până acum 
posibilitatea de a le valorifica, o parte dintre ei fiind încă elevi, iar cealaltă parte studenți sau elevi în învățământul 
postliceal. 

• Au fost validate rezultatele obținute de elevi in stagii de către catedra de specialitate 

• Am obținut premii la concursul Made for Europe, rezultatele învățării au fost evidențiate in presa! 

• s-a recunoscut stagiul ca perioada de practica comasata, elevii primind note la disciplinele de practica 

• certificate Youthpass       

• note, medii incheiate in catalog la modulul pentru care a fost derulat stagiul de practica 

• cetificatul Europas       

• Notele obținute la evaluarea finală de la la sfârșitul mobilității, au fost recunoscute ca note în catalogul școlar pentru 
perioada de stagiu de pregătire practică. 

• -credite in certificatul de formare, nota in catalog la disciplina vizata, adv la solicitarea participantului 

• Documentul Europass (recunoscut atat la nivel national, cat si la nivel european) 

• Recunoasterea s-a facut la Facultate/Universitate. Nu cunosc daca angajatorii acelor studenti care au beneficiat de 
mobilitati, au recunoscut sau apreciat rezultatele. 

• Comisia pentru recunoașterea și validarea rezultatelor învățării a verificat dacă rezultatele învățării corespund cu 
standardele de pregătire profesională, a corelat și transformat punctajele acordate de partenerul străin în note din 
sistemul de notare din România, a propus spre validarea consiliului profesoral notele obținute de elevii care au efectuat 
mobilitatea. 

• Participantii au primit credite ECTS recunoscute.    

• Recunoașterea a constat intr-un document in care se specifica ce am învățat in timpul mobilității . 

• Activitatea de învăţare, predare şi formare care a avut loc până acum în cadrul proiectului nostru de parteneriat 
strategic doar întrre şcoli, "Boost your green", a fost mediatizată pe reţele de socializare, în presa locală şi la nivel de 
Inspectorat Şcolar Judeţean, precum şi la nivelul şcolii. De asemenea, diverse experienţe trăite în cadrul acestei 
activităţi au fost popularizate în cadrul evenimentului organizat pe 26 septembrie 2017 de ANPCDEFP, la Bucureşti, în 
parteneriat cu Reprezentanţa Comisiei Europene în România, Departamentul pentru Relaţii Interetnice al Guvernului 
României şi CREART – Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie al Primăriei Municipiului Bucureşti. 
Participantii au primit certificate de partcipare pentru activitatile de invatare/predare la care au participat care atesta 
abilitatile dobandite in urma participarii in aceste mobilitati. 

• Certificatele obținute au valoare națională atât pt portofoliul personal al elevului cat si pt Cv ul sau 

• Au fost echivalate ca stagii de practica de catre liceele participante.   

• Raportul intermediar a fost aprobat de catre Agentia Nationala, obiectivele proiectului fiind atinse in totalitate. 

• Documentul de mobilitate europass va fi echivalat in credite   

• In acest moment facem demersurile si pregatim documentatia pentru a obtine creditele transferabile in urma acordarii 
certificatului de participare la curs si a certificatului Europass. 

• Participantii in mobilitatile de formare nu au intocmit dosarele necesare transformarii orelor de formare in credite 
profesionale, dat fiind numarul nesemnificativ al acestora. 

• recunoasterea modulului de practica comasata efectuata in perioada mobilitatii precum si a competentelor dobandite 
in mobilitatea de formare 
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• Rezultatele obținute în mobilitate au fost echivalat in țară.   

• Toate exmenele, cu excepția sportului, au fost echivalate. 
De asemenea, când am ajuns în țară am fost evaluată la modulul pedagogic. 

• - recunoasterea competentelor profesionale obținute/îmbunătățite de către participanți certificate prin  Certificatul 
Europass Mobility prin valorile  de credit prevazute in SPP,  finalizata iprin incheierea mediei scolare. 

• Din punctul de vedere al formarii personalului didactic sunt recunoscute orele de formare derulate in cadrul unei 
institutii abilitate cu sau fara cedite profesionale transferabile. Astfel documentele care atesta participarea si 
competentele dobandite in cadrul programului de formare sunt utilizate de participanti in cariera didactica. 

• -s-a facut echivalarea cu obiectele de studiu din contextul national  

• publicatii nationale       

• Prezentarea proiectului la Bruxelle     

• Încă nu a fost cazul.       

• Certificatul de participare a fost adaugat la CV ca activitate de formare / invatare 

• Rezultatele invatarii obtinute de participanti in perioada de mobilitate au fost recunoscute prin Certificatul Europass 
Mobility. 

• S-au recunoscut creditele ECTS obtinute si s-au echivalat notele in conformitate cu Grila de echivalare aprobata de 
MEN. 

• Recunoașterea constă în obținerea unei experiențe care ajută în împărtăsirea de noi informații si acumularea de 
cunoștințe care vor fi diseminate studenților 

• mare parte din rezulatele invatarii au facut parte din ghiduri de bune practici care sunt vizibile la nivel national 

• Ca document de recunoastere a formarii     

• - recunoasterea si echivalarea integrum a creditelor obtinute 
- certificat de practica 

• Certficatele de participare au fost integrate in portofoliile cadrelor didactice si utilizate pentru a justifica activitatea de 
pregatire profesionala in diferite contexte.  
Totusi, echivalarea cursului prin credite nu s-a realizat, considerandu-se a fi un proces de organizare a unui dosar destul 
de complex... in care nu ne-am mai implicat in timp util... 

• rezultatele sunt recunoscute ca parte a formarii profesionale continue  

• Fișa de evaluare a activității personalului didactic și fișa de evaluare pentru gradația de merit  prevăd punctaj aferent 
acestor  rezultate. 

• Nu au fost realizate demersurile în scopul echivalării stagiului de formare finalizat cu credite profesionale transferabile. 

• Elevii implicati au fost la sesiuni de diseminare la nivel judetean...de asemenea, am avut intalniri cu profesorii din zona 
pentru a disemina activitatile din cadrul proiectului. 

• nu stiu in ce mod daca se aplica aceasta intrebare la proiectul nostru  

• Credem ca national e cam mult spus raportat la tipul nostru de mobilitati, la nivel judetean, DA, de catre ISJ. 

• Încă suntem în perioada de derulare a proiectului și de întocmire a documentației.  

• incheierea mediilor la modulele desfasurate in mobilitate   

• Elevii au primit note, iar competenta/ele a/au fost recunoscuta/e.  

• Recuboaşterea creditelor.      

• Rezultatele au fost recunoscute prin validarea tuturor examenelor susținute in programul de mobilitate. 

• Echivalarea cursurilor de formare din spațiul european se realizează prin converitirea programului cursurilor în credite 
profesionale transferabile. Sistemul de convertire nu este foarte clar, astfel că am întâmpinat dificultăți în acest sens.  

• participarea cu lucrari bazate pe mobilitati la numeroase simpozioane si work shopuri nationale  

• document mobilitate europass       

• Partial prin informatia transmisa elevilor,dar certificatele nu au fost echivalate intrucat exista un hatis birocratic extrem 
de mare. 

• Credite unde a fost cazul, puncte in grilele de evaluare profesionala, parti din tezele doctorale. 

• Pe baza activității din perioada de mobilitate a fost acordată o notă în cadrul activității de Practică, inclusă în Planul de 
Învățământ. 

• au demonstrat practic, au primit nota in catalog    

• Recunoastere la nivelul scolii si al comunitatii.     

• Furizorii de curs au acordat participanților "Europass Certificate Supplement" și "Europass Mobility Document".        

• Toti participantii de pana acum au obtinut Europass Mobility Certificate, insa mai sunt de efectuat 6 mobilitati (3 
fluxuri). Dupa ce toate mobilitatile se vor efectua, toate certificatele Europass Mobility vor fi puse intr-un dosar separat 
si se vor face demersurile necesare la Direcţia Generala Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară, din cadrul 
Ministerului Educaţiei Nationale pentru echivalarea diplomelor obtinute in credite de formare, conform metodologiei de 
echivalare a creditelor, prin recunoaşterea rezultatelor învăţării în contextele formale, non-formale şi informale, in baza 
Ordinului nr. 5562 din 7 octombrie 2011, M.Of. nr. 785 / 04.11.2011. 
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• Prin certificatul de participare      

• Certificatele de participare si Documentele de mobilitate Europass au putut fi utilizate la completarea dosarelor 
personale pentru concursul de ocupare a posturilor de inspectori scolari/inspector scolar general, pentru obtinerea 
gradatiei de merit, pentru concursul de metodisti, pentru concursul de ocupare a unei pozitii de expert in cadrul 
proiectelor derulate etc. 

• Dupa fiecare mobilitate s-au efectuat diseminari in presa locala, in cadrul consiliilor profesorale, in cadrul sedintelor cu 
parintii. 

• Diseminarea rezultatelor se va realiza la nivel national   

• Echivalarea materiilor       

• Au fost recunoscute in cadrul scolii si la nivel national.    

• Recunoașterea rezultatelor învățării prin convertirea  în credite profesionale transferabile 

• Documentul Europass Mobility      

• Participantii au primit certificate de participare.    

• - acordarea de puncte de credit pentru formare continua; 
- acordarea de punctaje mai mari la evaluarea anuala a profesorilor; 
- apreciere pozitiva in cadrul unor inspectii. 

• Pe de o parte, recunoasterea rezultatelor invatarii a fost data de Certificatul de mobilitate Europass, o forma de 
recunoastere a cunostintelor si competentelor pe care elevii le-au asimilat. valabila oriunde in Europa. 
Pe de alta parte, in urma probei practice pe care elevii au sustinut-o la intoarcerea din stagiu, acestia au primit o nota 
la modulul de pregatire practica. 

• Competentele lucratorilor de tineret au fost validate de catre manageri in cadrul organizatiilor din care fac parte prin 
folosirea lor in cadrul activitatilor cu tinerii si prin dezvoltarea de noi proiecte Erasmus+. 

• Participantii nu au dorit deocamdata solicitarea echivalarii in tara  

• -au fost evaluate elevii cu puncaje, iar punctajele au fost convertite in note care au fost scrise in catalog la modulul 9, 
Circuite electronice. 

• Rezultatele au fost recunoscute si validate la nivel institutional prin Documentul de Mobilitate Erasmus+, nu si 
certificate la nivel national. 

• Certificatul YouthPass este un certificat recunoscut la nivel international.  

• Certificatul Europass       

• Au fost elaborate și depuse dosarele în vederea acordării de credite profesionale transferabile. 

• Trecerea notelor in catalogul scolar la modulul corespunzător stagiului de practică desfășurat. 

• Certificatele de participare si Documentul de Mobilitate Europass sunt documente recunoscute la nivel national. In 
viitor, vom face demersuri pentru echivalarea in puncte de credit.  

• nu au fost obtinute certificate care sa argumenteze dimensiunea informatiei acumulate 

• Chestiunea aceasta a recunoașterii rezultatelor în context național este pur teoretică, din păcate. Încercând să 
respectăm promisiunea făcută în aplicația inițială - cf. căreia vom apela la instituțiile abilitate pentru convertirea 
rezultatelor în credite transferabile, am întâmpinat dificultăți insurmontabile: nu există metodologie actualizată pt 
Erasmus+ sau pentru convertirea in credite a programelor speciale de formare, serviciul din MEN care se ocupa anterior 
de aceste aspecte și-a schimbat față de atâtea ori până când s-a pierdut cu totul. Sincer, nu am reușit nici măcar să 
contactăm pe cineva care să ne lămurească ce avem de făcut pentru obținerea echivalării. Se pare că, la nivel de 
Minister, există îndoieli cu privire la calitatea acestor programe, motiv pentru care este blocată echivalarea. Se pare că 
MEN are interes (sau, să îl numim... încredere) mai mare pentru programele de formare din țară, chiar dacă acestea 
sunt de o superficialitate și de un formalism care nu permit optimizarea sistemului... 

• Predau optional la clasa impreuna cu prof de engleza....implementare a proiectului Erasmus 

• Recunoasterea studiilor si a stagiilor de practica in strainate, pentru studenti 

• Cunostintele si competentele dobandite (dezvoltate) au putut fi utilizate in activitatile de inspectie scolara, de consiliere 
si indrumare, la probele de evaluare in cadrul concursurilor de ocupare a postului de inspector scolar/inspector scolar 
general, de metodist etc. 
Certificatele de participare si Documentele de mobilitate Europass au putut fi utilizate la completarea dosarelor 
personale pentru concursul de ocupare a posturilor de inspectori scolari/inspector scolar general, pentru obtinerea 
gradatiei de merit, pentru concursul de metodisti, pentru concursul de ocupare a unei pozitii de expert in cadrul 
proiectelor derulate etc. 

• Dosarele pentru recunoasterea formarii au fost trimise la Bucuresti la inceputul lui septembrie 2027 dar inca nu am 
primit raspuns.  

• Timpul avut la dispozitie pentru aceste demersuri nu a fost inca suficient, este vorba de 3  luni de la prima mobilitate si 
o alta participare a trei cadre didactice urmeaza in perioada imediat urmatoare (ianuarie) 

• Rezultatele invatarii au fost recunoscute de catre facultati, pe baza ToR transmis de institutia gazda (in cazul 
mobilitatilor de studii) sau pe baza certificatului/atestatului eliberat in cazul mobilitatii de plasament/practica (mai 
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ales, daca aceasta facea parte din planul de invatamant al specializarii studentului). Au existat mici exceptii, dar 
situatiile au fost rezolvare prin comunicarea eficienta dintre facultati si Biroul Erasmus.  

• Beneficiarii directi  fiind elevii, consider ca aplicarea celor invatate in mobilitate au avut rasunet national. 

• La intoarcerea in tara cadrele didactice participante la mobilitate au primit certificate care sa recunoasca rezultatele 
obtinute de acestia in mobilitate. 

• Validarea si recunoasterea s-a realizat pe baza certificatelor obtinute in sistem ECVET, acordandu-se note la modulul de 
practica. 

• Participanților li s-a eliberat Documentul de mobilitate Europass, școala urmează sa inițieze procedurile de echivalare în 
credite profesionale transferabile. 

• Scoala, în colaborare cu institutiile furnizoare de formare partenere, a emis certificatele de mobilitate Europass, care 
atestă  recunoasterea rezultatelor invatarii, respectiv a elementelor pe care cursantul le intelege, le cunoaste si poate 
sa le realizeze la sfârsitul unui proces de invatare, definite ca si cunoștinte, competentț, abilități. 

• Prin Europass si adaugarea la portofoliul de formator a certificatelor obtinute. Prin recunoasterea informala de catre 
comunitatea academica si profesionala 

• Aprecierea in fisa de autoevaluare a cadrelor didactice 
certificate adaugate la dosarul personal 
Validarea documentului Mobilitate Europass 
Sunt initiate demersurile necesare acordarii de puncte de credit pentru formare continua 

• Mobilitatea a fost recunoscuta prin certificate de participare validate la nivel national, prin EUROPASS-uri eliberate de 
organizatori. Unele cadre didactice au apelat la obtinerea echivalarilor creditelor transferabile. 

• Certicatele de participare sunt recunoscute la nivel ISJ   

• Au început demersurile necesare pentru acordarea de credite   

• Certificatul primit a fost recunoscut.     

• Prin presa locală, revista școlară și premieri in careu.    

• prin certificatele primite de participanti     

• La nivel local si judetean au fost distribuite exemplare ale produsului de proiect( brosura intitulata Trauma si scoala),iar 
cartea-suport Lilly, Ben si Omid a fost distribuita atat la nivel local, judetean, cat si la nivel national (250 de exemplare 
la un centru de consiliere in Ploiesti) 

• Transferarea notelor obtinute de participanti la evaluarea realizata de tutorii din organizatiile de primire din strainatate 
in catalogul clasei si in documentele scolare (la finalizarea perioadei de scolarizare) 

• Pentru recunoasterea in tara a activitatilor desfasurate pe timpul mobilitatii si a competentelor dobandite s-au facut 
demersurile necesare  de obtinere a creditelor profesionale echivalente documentului de Mobilitate Europass obtinut in 
urma parcurgerii mobilitatii: Certificatul Europass face parte din dosarul personal care a fost trimis Ministerului 
Educatiei Nationale pentru echivalare si acordarea de credite profesionale transferabile cadrelor didactice participante 
la activitati de formare – burse / granturi / stagii individuale a programelor speciale de catre Comisia Speciala de 
Acreditare, din Directia Generala Resurse Umane si Retea Scolara Nationala, Directia Resurse Umane, Evolutie si 
Performanta in Cariera Didactica din cadrul Ministerului Educatiei Nationale, in conformitate cu urmatoarele 
documente de referinta:  
• LEN nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. 
• Ordinul MECTS nr. 5.564/07.2011 privind Metodologia de acreditare si evaluare periodica a furnizorilor de formare 
continua si a programelor de formare oferite de acestia, cu modificarile si completarile ulterioare. 
• Ordinul MECTS nr. 5.562/07.2011, Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoastere si echivalare a creditelor 
profesionale transferabile. 
• Ordinul MECTS nr. 5.561 /07.2011, Metodologia privind formarea continua a personalului din invatamantul 
preuniversitar 
• HG  nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea MECTS cu modificarile si completarile ulterioare. 
• In baza prevederilor O.M.E.C.T.S. nr. 3074 / 2012 privind componenta Comisiei Specializate de Acreditare a 
furnizorilor de formare continuă si a programelor de formare oferite de acestia 
• Legea nr. 53 / 2003, Codul muncii cu modificarile si completarile ulterioare. 
Aceste credite vor fi folosite in continuare de catre persoana formata pentru imbunatatirea cv-ului personal, a fisei 
anuale pentru calificativ, a dosarului personal. Institutia va folosi creditele transferabile acumulate de formati, in 
evaluarea periodica interna si externa.   

• diplome de participare       

• Certificatele de participare si certificatele Europass sunt in curs de transformare in credite profesionale recunaoscute de 
ministerul de resort.  

• La nivel de ISJ s-au întocmit dosare pentru echivalarea cursurilor și obținerea unui nr. de credite, Ghidul realizat va 
obține ISBN 

• S-au acordat certificate de participare si certificate europass. De asemenea elevii au participat la diverse concursuri cum 
ar fi Made for Europe unde au prezentat rezultatele si produsele intelectuale realizate in cadrul proiectului 
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• Certificatul Europas Mobility, notele au fost recunoscute.   

• Participantii au primit certificatul Europass. Nu inteleg la ce se refera mai exact recunoasterea in context national. 

• doua note la obiectul informatica      

• Emiterea documentului de mobilitate Europass    

• Elevii au primit note corespunzatoare si diploma primita le va fi poate de folos la dosarul intocmit pentru admiterea la 
facultate. 

• Am realizat un portfolio pe baza caruia vom primi credite transferabile  

• S-au întocmit dosare de echivalare a cursurilor, sunt în curs de aprobare. A fost întocmit un ghid de bune practici cu 
produsele cursanților pentru a obține ISBN. 

• In urma schimbului de bune practici, participantii la mobilitati au elaborat lucrari stiintifice in parteneriat, care au fost 
prezentate ulterior in cadrul unor conferinte de specialitate la nivel national si international. 

• Fiecare participant va primi un certificat de mobilitate Europass, iar instrumentul național de evaluare folosit este 
notarea în cadrul modulului Conduită în urgențe medico-chirurgicale atât pentru competențele teoretice dobândite în 
pregătirea teoretică din cadrul școlii precum și cele practice dobândite în cadrul mobilității.  

• Certificatele  de participare si documentele Europass obtinute sunt documente recunoscute la nivel national 

• Au obținut credite transferabile profesional     

• Am obținut  certificatele de participare și  documentele Europass Mobility, dar am dori și recunoasterea competențelor 
prin credite profesionale  transferabile intr-un proces facil, la nivelul unității de invatamant impreună cu metodisti din 
CCD sau ISJ asa cum se procedeaza la echivalarea  creditelor obtinute in urma examanelor gradelor didactice . 

• Certificate Mobility Europass care atesta competentele dobandite in cadrul mobilitatii. 
Rezultatele au fost trecute in catalog ca note si ca si competente in Certificatele profesionale la finalizarea studiilor 
liceale 

• Echivalarea cu credite profesionale transferabile, conform procedurii MEN. 

• Fiecărui participant i s-au eliberat 2 Certificate Europass.   

• Au putut face parte din portofoliul personal al elevilor/profesorilor. Acestia le-au prezentat la candidaturi pentru burse 
oferite de diverse autoritati, profesorii in cariera didactica. 

• Documentele nu s-au depus încă spre validare.    

• Recunoscute deocamdata la nivelul scolii, actualmente predau sub forma de optional, engleza la clasele primare, in 
parteneriat cu profesorul de engleza. 

• Sunt recunoscute, de exemplu, pentru cei care vor sa devina manageri de instituții școlare (echivalează cu alte cursuri 
de perfecționare). 

• Recunoasterea s-a realizat prin dodumentele Europass obtinute de catre participantii la mobilitate, dar la nivel national 
nu se face reconversia numarului de ore din timpul cursurilor in credite. (singura reconversie de acest tip se realizeaza 
numai pentru gradele didactice!) 

• Notarea elevilor în baza evaluării finale de la sfârșitul mobilității.   

• Directorul institutiei de invatamant a validat certificatele Europass prin semnarea acestora si aplicarea stampilei 
institutiei. 

• Avem in derulare parteneriat in domeniul educatiei scolare si elevii au primit certificate Youthpass. 

• Recunoașterea certificatelor obținute in cadrul modulului stagii de practica  

• S-au derulat doar o parte din mobilități,dar participanții la acestea au inițiat demersurile pentru recunoașterea formării 
în context național. 

• Deocamdata au fost recunoscute la nivelul scolii    

• Validarea rezultatelor in proiectele VET pentru stagiari prin note trecute in catalogu la modulul de instruire practica; 

• Recunoasterea consta in transformarea competentelor din Documentul de mobilitate Europass in note inscrise in 
catalog. 

• Pentru elevii participanti la mobilitati, scoala va recunoaste rezultatele invatarii prin acordare de note la instruirea 
practica.  
Pentru profesorii participanti la jobshadowing, echipa de gestiune a proiectului va solicita MEN, pe baza portofoliului si 
a documentelor Europass mobility, recunoasterea rezultatelor invatarii si echivalarea acestora cu credite profesionale 
transferabile ECVET (conform procedurii in vigoare).  

• Rezultatele invatarii au fost recunoscute la nivel de scoala, urmand ca fiecare participant sa inainteze la Minsiterul 
Educatiei Nationale un dosar pentru echivalarea in credite transferable a orelor de formare in strainatate. 

• validarea rezultatelor        

• Au fost desfasurate activitati de informare la nivel de scoala si la nivel de institutii de invatamant din Bucuresti 

• Produsul intelectual obtinut in cadrul proiectului Q-Youth este considerat ca fiind util in evaluarea ONGT-urilor de catre 
coordonatorii Programului de Intership al Guvernului Romaniei. 

• Prin oferirea certificatului Youthpass care este recunoscut oficial si poate fi introdus in CV de catre tineri. 
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• Rezultatele învățării au fost transferate și validate în România de către profesorii menționați însoțitori în mobilități, în 
conformitate cu OMEC 4931 / 29.07.2008. Notele pentru rezultatele învățării obținute în cadrul mobilităților la 
întoarcerea acasă a participanților, s-au înregistra în documentele școlare, în cataloage și în carnetele elevilor. Elevii 
participanți la mobilități au primit: documentele Europass Mobility și certificate de participare. 

• Recunoaștere prin intermediul certificatului Europass, publicare pe pagina web a școlii, publicare de articole în mass 
media 

• A fost elaborata o procedura de transfer si validare a rezultatelor învățării la nivel de scoala aprobată de CA care a fost 
respectata.  

• Rezultatele invatarii dobandite de elev au fost inscrise inscrise in portofoliul personal de educatie permanenta al 
elevului.  
Emiterea de către reprezentantul legal al institutiei de trimitere a unei decizii de recunoaștere a rezultatelor si a 
echivalării acestora în nota inscrisa documentele scolare. 

• Rezultatele au fost recunoscute prin acordarea unor certificate de participare eliberate de Inspectoratul Școlar 
Județean, prin certificate Europass, prin participarea la activități de diseminare la nivel județean, prin publicarea unor 
articole de informare în presa online. 

• - competentele dobandite au fost integrate curriculum    

• S-au organizat activitati de diseminare conform planului de diseminare.  

• Elevii au primit note in catalog la modulele vizate de activitatea practica, conforme cu calificativele obtinute in urma 
evaluarii de catre organizatia de primire. 

• Echivalarea rezultatelor prin încheierea mediei anuale la modulul de specialitate 

• Este in derulare procesul de intocmire a dosarelor participantilor la mobilitate in vederea depunerii la Ministerul 
Educatiei pentru acordarea creditelor aferente cursului de formare 

• In urma mobilitati am diseminat informatia primita .    

• Recunoasterea practicii comasate a participantilor    

• In context national proiectele contribuie la cresterea gradului de insertie a tinerilor absolvenți  pe piata fortei de munca 
din domeniul lor de formare profesionala si  contribuie la scaderea somajului, 

• nu sunt echivalate cursurile cu credite transferabile de catre Ministerul educatiei 

• Competențele din Certificatele Youthpass sunt recunoscute pe piața muncii. 

• S-au recunoascut atat notele cat si creditele (ECTS) corespunzatoare materiei de studio recunoscute si parcurse in 
totalitate in institutia formatoare 

• activitati de multiplicare si diseminare     

• -in evaluarea dosarului personal, la gradatiile de merit    

• Recunoasterea mobilitatii prin echivalarea creditelor ECTS obtinute de catre Comisia de echivalare, cat si mentionarea 
mobilitatii in Suplimentul de Diploma. 

• Este o activitate de invatare nonformala, care nu are o recunoastere formala, insa noi ca natie si noi ca nivel de 
educatie/constientizare/evolutie trebuie sa ne raportam la modele functionale din tari care au aplicat acest gen de 
invatare si care au reusit sa dezvolte servicii integratorii sociale si profesionale de calitate. 

• Transferul, validarea și recunoașterea rezultatelor invatarii obtinute de participanti in mobilitate au fost recunoscute la 
nivelul oraganizației de trimitere conform unei proceduri, iar acestea sunt introduse în suplimentul descriptiv la 
certificatul de calificare nivel 4 recunoscut la nivel național. 

• Mobilitatea a avut loc in Armenia si nu a avut ca scop alinierea cu programele educationale din aceasta tara, ci s-au 
urmarit cele 8 competente cheie din youthpass. 

• Acordarea de note la modulul M. 24 Cardiologie si nursing in cardiologie.  

• In baza rezultatelor invatarii evaluate si certificate la finalul stagiului, elevii au fost notati la disciplina specifica. 

• Unul dintre voluntari a fost angajat cu contract de munca pe perioada nedeterminata in Romania.  
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5. Opiniile beneficiarilor de proiecte pe tipuri de acțiuni și domenii  

5.1. Beneficiari de proiecte de mobilitate Erasmus+ - KA1 

5.1.1. Beneficiari de proiecte de mobilitate, domeniul Educaţie şcolară 

Răspunsurile referitoare la implementarea sau finalizarea unor proiecte de mobilitate în domeniul 
Educației școlare împarte populația de respondenți – 1127 - în aproximativ două jumătăți – 
47.91% au derulat sau derulează astfel de proiecte, în timp ce 52.09% nu au astfel de proiecte.   

Și din răspunsul oferit la această întrebare se observă numărul mare și ponderea deținută de 
beneficiarii de proiecte de mobilitate școlară la nivelul numărului total de respondenți și al celor 
care nu au abandonat completarea chestionarului.  

Variante de răspuns Răspunsuri 

DA 47.91% 540 

NU 52.09% 587 

 

 

Tipul instituţiei din care făceau parte în perioada în care au beneficiat de proiecte de mobilitate 
Erasmus+, domeniul Educație școlară 

Respondenţii care au beneficiat de proiecte de mobilitate în domeniul Educaţiei şcolare fac parte 
din următoarele instituții: 

Variante răspuns Răspunsuri 

Liceu/Colegiu teoretic 12.98% 68 

Scoala primara 0.57% 3 

Scoala gimnaziala 31.11% 163 

Colegiu/Liceu vocational/tehnologic 32.63% 171 

Scoala profesionala 0.76% 4 

Gradinita 6.68% 35 

Palat/club al copiilor 0.38% 2 

ISJ/ISMB 1.72% 9 

Scoala speciala/Centru de educatie incluziva 5.92% 31 

Alt tip de institutie. Precizati care 7.25% 38 

DA NU

45.00%

50.00%

55.00%

Beneficiari de proiecte Erasmus+, 
domeniul Educație școlară
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Cea mai mare parte a respondenților provin din colegii, licee vocaționale sau tehnologice (32.63%), 
fiind urmați de cei din gimnazii (31.11%) și de cei din liceele sau colegiile teoretice.   

 

Cei care au răspuns că fac parte din alt tip de instituție au completat universitate/ facultate, CJRAE, 
asociație/ONG, administrație publică (consiliu județean), CCD, firmă, SRL.  

Rolul deținut în cadrul proiectelor de Mobilitate Erasmus+, domeniul Educație școlară 

Rolul deținut în cadrul proiectelor, potrivit răspunsurilor respondenților au fost următoarele :  

Variante de răspuns  
Coordonator de proiect 57.82% 303 

Membru in echipa de proiect 39.12% 205 

Participant(a) la mobilitate 35.11% 184 

Ati avut alt rol 1.34% 7 

Daca ati avut alt rol, va rugam sa il precizati   13 

 

Cei mai mulți dintre participanții la anchetă (524 respondenți) au rolul de coordonator (57.82%) 
fiind urmați de cei care fac parte din echipa de proiect (39.12%) și de cei care au participat la o 
mobilitate. Sunt, prin urmare, persoane care pot oferi răspunsuri competente și valide referitoare 
la activitățile la care au participat.  

Liceu/Colegiu teoretic

Scoala primara

Scoala gimnaziala

Colegiu/Liceu vocational/tehnologic

Scoala profesionala

Gradinita

Palat/club al copiilor

ISJ/ISMB

Scoala speciala/Centru de educatie incluziva

Alt tip de institutie. Precizati care

0.00% 5.00% 10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%

Tipul instituţiei beneficiarilor
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Alte roluri deținute în cadrul proiectelor precizate de respondenți în comentarii sunt: 

• Student 

• coordonator national  

• partener intr-un consortiu  

• Multiplicator de Informatie Europeana 

• Persoana de contact, mentor 

• In primul an am fost doar membru, iar apoi am devenit coordonator  

• Am coordonat proiectul la nivelul unitatii 

• Reprezentant legal, pregătirea participanților la mobilități, monitorizare,  

• Sunt si directorul unitatii de invatamant 

• Coordonator de proiecte si programe europene la nivelul institutiei  

• Inițial membru în echipa de proiect 

Categorii profesionale din care fac parte beneficiarii de mobilitate  Erasmus+, domeniul Educație 
școlară 
 
Categoriile profesionale din care fac parte respondenții (524 de persoane) sunt următoarele: 
 

Variante de răspuns Răspunsuri 

cadre didactice (de la grădiniţă la liceu) 71.76% 376 

directori de şcoală 17.94% 94 

inspectori 2.67% 14 

personal didactic auxiliar 1.53% 8 

alte categorii. Care? 6.11% 32 

 

Cei mai mulți dintre cei care au răspuns la această întrebare fac parte din categoria cadrelor 
didactice (71.76%) , fiind urmați de directorii de școală (17.94%).   
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proiect

Membru in echipa de
proiect

Participant(a) la
mobilitate

Ati avut alt rol
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Rolul deținut în cadrul proiectului
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Cei care au precizat că fac parte din alte categorii au enumerat următoarele:  

• Student   

• Inițial cadru didactic, ulterior director. 

• cadru didactic universitar  

• Elev   

• consilier scolar   

• cadru didactic universitar  

• funcționar public   

• cadru didactic universitar 

• Formator  

 
Număr de mobilitati de care au beneficiat în cadrul proiectelor de mobilitate, domeniul Educație 
școlară 
 
Cei mai mulți respondenți au beneficiat de o mobilitate (214), fiind urmați de beneficiarii de 2 și 3 
mobilități. 79 dintre respondenți nu au beneficiat de nicio mobilitate, dar sunt și 11 respondenți 
care au beneficiat déjà de 8 mobilități. Au răspuns la această întrebare 524 de persoane.  
 
Număr 
mobilități  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Număr 
respondenţi 

79 214 81 59 34 21 16 3 11 3 3 

 
Tipuri de activități la care au participat in cadrul mobilităților Erasmus+, domeniul Educație 
școlară     

 
Participanții la proiectele de mobilitate și la mobilitățile organizate în cadrul acestora au fost 
implicați în următoarele tipuri de activități:  

cadre didactice
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Cursuri 60.11% 315 

Job shadowing 6.11% 32 

Misiuni de predare 9.54% 50 

Ati fost persoana insotitoare 21.76% 114 

Monitorizare 12.02% 63 

Nu ati participat la mobilitati in cadrul proiectului 13.74% 72 

 

Cei mai mulți, potrivit răspunsurilor oferite, respectiv 60.11% au participat la cursuri, o pondere 
semnificativă este reprezentată de cei care au însoțit participanții (21.76%), fiind urmați cu 
ponderi mai mici de cei care au monitorizat activitățile sau au avut misiuni de predare. 6.11% 
dintre participanți au fost în job shadowing.  

 

Corelația dintre participarea la proiectul/proiectele de mobilitate Erasmus+, domeniul Educație 
școlară și nevoile de formare profesională 
 

Cei  524 de respondenții s-au grupat în felul următor: 

Varianta de răspuns Răspunsuri 

în foarte mare 
măsură 76.53% 401 

în mare măsură 16.98% 89 

suficient 3.63% 19 

în mică măsură 0.38% 2 

deloc 2.48% 13 

 

Participari la cursuri

Job shadowing

Misiuni de predare

Ati fost persoana insotitoare

Monitorizare

Nu ati participat la mobilitati in cadrul proiectului

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00%

Tipuri de activități desfășurate în cadrul 
mobilităților
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Cei mai mulți (peste 90%) declară că participarea la acțiunea mobilități în domeniul educației 
școlare a corespuns nevoilor de formare profesională: 76.53% apreciază că mobilitățile au 
corespuns în  foarte mare măsură, iar 16.98% consideră că acestea au corespuns în mare măsură.   

 

Corelația dintre participarea la proiectul/proiectele de mobilitate Erasmus+, domeniul Educatie 
scolara și nevoile de formare personală 
 

Respondenții s-au grupat astfel potrivit răspunsurilor oferite: 

Variante de răspuns Răspunsuri 

în foarte mare 
măsură 77.86% 408 

în mare măsură 16.79% 88 

suficient 2.86% 15 

în mică măsură 0.19% 1 

deloc 2.29% 12 

 

Prin urmare cei mai mulți consideră că mobilitățile au contribuit la dezvoltarea lor personală 
(77.86% în foarte mare măsură și 16.79% în mare măsură). 12 persoane consideră că mobilitățile 
sau activitățile la care au participat nu au corespuns deloc nevoilor personale de dezvoltare. 

în foarte mare
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Corelația dintre proiectului Erasmus+, domeniul Educație școlară și nevoile instituției beneficiare  
 

În ceea ce privește raportul dintre nevoile instituției și ceea ce a adus participarea la mobilități 
acesteia răspunsurile oferite au fost următoarele: 

Variante de răspuns Răspunsuri 

în foarte mare 
măsură 75.19% 394 

în mare măsură 20.80% 109 

suficient 2.67% 14 

în mică măsură 0.00% 0 

deloc 0.38% 2 

nu stiu 0.95% 5 

 

Majoritatea respondenților apreciază ca fiind deosebit de importante pentru instituția din care 
provin proiectele de mobilitate din domeniul școlar – 75.19 în foarte mare măsură și 20.80% în 
mare măsură. Aceste răspunsuri se încadrează, de altfel, în tendința generală a răspunsurilor 
beneficiarilor la chestionar care consideră că proiectele și rezultatele acestora sunt foarte bine și 
bine corelate cu nevoile instituțiilor lor.  
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Aprecierea colaborării cu personalul Agenţiei care a asigurat informarea şi consultanţă în toate 
etapele proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul Educație școlară 
 

Răspunsurile participanților la mobilități, domeniul educație școlară se distribuie potrivit tabelului 
următor: 

Variante răspuns  foarte bună bună 
nici bună, 
nici slabă 

foarte 
slabă 

nu pot 
aprecia/nu 
se aplică Total 

Deschidere 84.92% 445 9.16% 48 1.34% 7 0.19% 1 4.39% 23 524 

Amabilitate 83.78% 439 10.88% 57 0.95% 5 0.00% 0 4.39% 23 524 

Explicatii clare 77.67% 407 14.89% 78 1.91% 10 1.15% 6 4.39% 23 524 

Explicatii corecte 81.30% 426 12.40% 65 1.15% 6 0.19% 1 4.96% 26 524 

Promptitudine  84.35% 442 10.50% 55 0.38% 2 0.00% 0 4.77% 25 524 

 

Ponderile cele mai ridicate le dețin, în ordine, deschiderea, promptitudinea, amabilitatea și 
corectitudinea explicațiilor. Acestea au peste 80% dintre răspunsuri, fiind urmate de claritatea 
explicațiilor. 445 dintre cei 524 respondeți au acordat calificativul foarte bine pentru informarea și 
consultanța acordată de reprezentanții agenției. Ponderi  între 14 și 9% sunt date de aprecierile 
participanților la anchetă pentru calificativul bine. Se poate aprecia că informarea și consultanța 
au fost foarte bine apreciate de toți cei care au participat la acțiunea Mobilități  - Educație școlară.   
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Comentarii legate de colaborare sunt nuanțate și ar trebui urmărite cu atenție, mai ales că cea mai 
mare parte dintre acestea – când și acolo unde se semnalează probleme – sunt urmate de soluții 
sau de propuneri : 

• EU PERSONAL SUNT MULTUMIT.  LA FEL SI ECHIPA DE PROIECT .     

• explicatii mai clare despre partea financiara        

• PROPUN 
- alocare de fonduri mai mari astfel incat  sa beneficieze de proiecte europene ERASMUS+ mai multe institutii. 
(toate cele care au proiecte bune si nu sunt finantate din lipsa de fonduri) 
- prezentarea fisei de evaluare inainte de depunerea proiectului pentru a cunoaste "regula competitiei", altfel 
doar "anumite persoane care au acces la aceste informatii" vor cunoaste cum sa realizeze proiectele.  
- formarea de Centre de Formare Profesionala in marile orase din ROMANIA, care sa fie  dotate cu ultimele 
noutati in domeniu, pana ce vor fi fonduri pentru dotarea atelierelor si laboratoarelor scolilor. 

• Pe durata derularii proiectului am benefdiciat de indrumare si consiliere, personalul Agentei cu care am intrat 
in contact telefonic/email a fost foarte amabil. 

• Mulţumesc pentru colaborare.           

• Informarea oferita de personalul Agentiei a fost clara, corecta si  eficienta.     

• În general, colaborarea a fost bună, răspunsurile pe mail au fost prompte. Au apărut mici disfuncții la 
încărcarea raportului intermediar; astfel, ceea ce a fost considerat suficient în draft, a apărut drept incomplet 
în evaluarea finală a acestui raport. Poate că dacă toate exigențele raportului ar fi expuse din timp, acest 
lucru nu s-ar întâmpla. 

• Ar fi utile atat pentru depunerea aplicatiilor cat si pentru raportare, dar si pentru procesul intern de 
monitorizare-evaluare, exemple de buna practica concrete,  prezentate cel putin in cadrul  reuniunilor de 
informare-formare. 

• Poate că aş fi dorit ca răspunsurile să fie puţin mai concrete.      

• Lucrurile au un curs normal, firesc și sunt mulțumit de profesionalismul celor implicați.   

• Sprijinul acordat de către personalul Agenţiei pe toată durata implementării proiectului, dar şi în perioada de 
raportare finală a fost extrem de valoros, eficient, complet. 

• Am primit in timp util toate informatiile de care am avut nevoie.      

• Nu am comentarii. Comunicarea foarte buna a facilitat cooperarea si, pentru acest lucru, va multumim!  

• Felicitari! Good job!             

• Uneori, oamenii Agenției manifestă cam multă suspiciune față de beneficiari. Știindu-mă bine intenționată, 
mă deranja acest lucru. Adevărul este că, în majoritatea cazurilor, este foarte dificil pentru coordonatorul de 
proiect să asigure un echilibru corect/perfect între exigențele care rezultă din documentele programatice - 
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așteptările beneficiarilor de mobilități - presiunile din interiorul instituției sale - realitatea națională și 
europeană. Coordonatorul are o misiune foarte grea... 

• Mulțumesc ANPCDEFP.            

• Este cea mai buna colaborare de pana acum in ceea ce priveste comunicarea si sprijinul concret oferit de alte 
organizatii. Incepand cu modul in care s-a desfasurat intalnirea de lucru si pana la comunicarea pe diferite 
aspecte cu reprezentantii Agentiei, totul este de foarte buna calitate si profesionalism. As dori sa subliniez in 
special comunicarea exceptionala cu doamna Anca Jugaru care raspunde de proiectul derulat de unitatea 
noastra, Scoala Gimnaziala Geo Bogza din Balan. 

• Am colaborat foarte bine cu d-na expert Jugaru Anca.       

• Apreciem in mod deosebit promptitudinea cu care s-a raspuns solicitarilor noastre de catre personalul 
agentiei si calitatea informatiilor primite. Multumiri! 

• Ar trebui sa existe explicatii clare si concise ale personalului ANPCDEFP , pentru ca uneori, nu fac acest lucru . 

• Promptitudine, profesionalism, eleganta.         

Aprecierea colaborării cu personalul Agenţiei în timpul misiunilor de control/audit al proiectului 
de mobilitate Erasmus+, domeniul Educație școlară 
 

În ceea ce privește colaborarea cu personalul AN în timpul misiunilor de control sau de audit ale 
proiectelor finanțate pentru acțiunea Mobilități – Educație școlară, opiniile respondenților se 
împart aproximativ egal între cele 5 caracteristici, fiecare fiind selectată de aproximativ 60% dintre 
aceștia, potrivit tabelului:  

Variante răspuns  foarte bună bună 
nici bună, 
nici slabă foarte slabă 

nu pot 
aprecia/nu se 
aplică Total 

Deschidere 59.16% 310 10.31% 54 0.76% 4 0.19% 1 29.58% 155 524 

Amabilitate 59.92% 314 9.73% 51 0.76% 4 0.00% 0 29.58% 155 524 

Explicatii clare 57.06% 299 11.26% 59 1.34% 7 0.76% 4 29.58% 155 524 

Explicatii corecte 59.73% 313 9.54% 50 0.76% 4 0.19% 1 29.77% 156 524 

Promptitudine 60.31% 316 9.16% 48 0.57% 3 0.19% 1 29.77% 156 524 
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Comentariile celor care au avut proiecte implicate în verificări sau audituri se mențin în jurul 
calificativelor foarte bine și bine. O parte dintre respondneți nu au avut ocazia să colaboreze cu 
Agenția Națională pentru audituri sau verificări:  

• Colaborarea a fost una buna              

• Nu am avut inca un control/audit al proiectului, astfel nu pot sa apreciez colaborarea cu personalul Agentiei    

• Personalul a dat dovada de amabilitate si de explicatii clare si corecte       

• pentru o mai buna prezentare a proiectelor, reprezentantii agentiei sa prezinte la inceputul anului scolar, in 
fiecare judet toate posibilitatile de finantare in cadrul proiectelor ERASMUS+. 
La aceste prezentari sa aiba acces orice profesor. (personal m-am inscris sa particip la o prezentare cand s-a 
lansat programul ERASMUS si au fost selectate doar 15 persoane - eu nu am fost selectat). 

• Încă nu am avut misiuni de control/ audit al proiectului          

• Inca nu au fost efectuate misiuni de control/audit intrucat suntem in faza de inceput al proiectului.     

• Inca nu am intrat in contact cu personalul Agentiei in misiune de control/ audit        

• colaborarea foarte buna in elucidarea  si corectarea ambiguitatilor pe care  le-am avut in elaborarea actelor  
 necesare, raportului final dar si altele. 

• Personalul este eficient, deschis, amabil.            

• Am încredere în Agenție. Este o instituție care chiar se străduiește să funcționeze principial.     

• Inca nu am avut misiuni de control/audit.            

• La capitolul buget au fost neclarități în momentul participării la formarea de la începutul proiectului, legate 
mai ales de felul în care se calculează salariile membrilor. 

Aprecierea sprijinului financiar oferit in cadrul proiectului/proiectelor de mobilitate Erasmus+, 
domeniul Educație școlară 

 
Răspunsurile referitoare la bugetele aprobate pentru proiectele în derulare la domeniul Educație 
școlară, Mobilități, se grupează în jurul ponderii de 64.12% și 63.93% la valoarea suficient, atât 
pentru mobilitățile de care respondenții au beneficiat cât și în ceea ce privește suma primită de 
organizația beneficiară. Din totalul celor 524 de persoane care au răspuns o pătrime consideră 
bugetul (pentru mobilități sau organizație) relativ suficient și numai 3.44% îl consider insuficient.  

     

Variante răspuns  Insuficient 
Relativ 
suficient Suficient 

Nu stiu/Nu 
este cazul Total 

In cazul 
mobilitatii/mobilitatilor 
de care ati beneficiat 3.44% 18 25.38% 133 64.12% 336 7.06% 37 524 

In cazul organizatiei 
beneficiare 3.44% 18 23.85% 125 63.93% 335 8.78% 46 524 

 

Mediile acordate finanțării sunt, însă, mici, fiind cuprinse între 2.04 (sprijin acordat beneficiarilor) 
și 2.05 (sprijin acordat instituției din maximum 5, comentariile – așa cum se va vedea în 
continuare, venind cu argumente privind situațiile în care bugetul acordat a fost, de fapt, 
insuficient. 
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Comentariile celor care au oferit răspunsuri se centrează preponderent pe modul în care bugetele 
au fost utilizate, fac comparații între vechile programe (aparent mai bine finanțate sau mai eficient 
gândite) și pun, însă,  problema bugetelor reduse comparativ cu cele solicitate. Sunt puse în 
discuție și diferențele de buget sau de costuri acordate prin regulile programului României și altor 
țări, România fiind dezavantajată. Se comentează și faptul că algoritmul de calcul al distanțelor și 
implicit costurilor pentru mobilități (transport) este inadecvat pentru că nu ține cont de costurile 
și condițiile reale în care se desfășoară mobilitățile. Acordarea beneficiarilor de mobilități a unui 
procent din banii necesari deplasarilor conduce la dificiultăți legate de acoperirea costurilor reale 
ale deplasărilor. Se consideră că, în prezent și comparativ cu programele din generațiile anterioare 
se limitează, practic, posibilitatea de a mări numărul de mobilități:  

• Consider ca suma a fost suficienta              

• Sumele alocate au fost suficiente pentru desfasurarea proiectului          

• Ar fi preferabila o mai mare flexibilitate a costurilor pe unitate si a sectiunilor bugetului. In timp ce sectiunea 
PMI are suficiente fonduri, sectiunea mobilitati pentru elevi si reuniuni transnationale are cheltuieli 
imprevizibile (bilete de avion, cazare) care de multe ori depasesc suma fixa stabilita de regulament. 

• Resurse financiare insuficiente mai ales la capitolul organizare          

• Nu am participat la mobilitate, dar din discutile  purtate cu colegii participanti am inteles ca sprijinul financiar 
a fost suficient, cu putin "efort" s-au descurcat cu transa primita inaintea plecarii(80%) 

• Ar fi de dorit, in masura in care este posibil, un sprijin financiar mai mare pentru institutie in vederea realizarii 
pregatirii temeinice a participantilor pentru mobilitati  dar si pentru asigurarea unui  demers corespunzator 
de publicitate si vizibilitate a proiectului si rezultatelor sale. 

• Bugetul nu permite mobilitati cu un numar mai mare de elevi din grupul tinta. Idem si cu profesori. Proiectele 
Comenius , Grundtvig permiteau ca la un management strict sa luam multi elevi si profesori. Impactul era 
mult mai mare. Acum limitarile stricte si bugetele lor nu permit decat deplasarea unui numar extrem de mic 
de elevi si profesori. 

• In acest moment avem in derulare un proiect in care imi este foarte greu cu bugetul pentru elevi, este 
insuficient din cauza transportului care nu este real privind calculatorul de distanta, daca nu avem zboruri 
directe. 

• Imi plăcea mai mult varianta Comenius, permitea o mai bună utilizare a resurselor financiare pt ca iti 
permitea să implici un nr mare de elevi în mobilitati ceea ce era fantastic. În schimb, partea cu bugetul pt 
management este excelenta. 

In cazul mobilitatii/mobilitatilor de care ati
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2.034

2.036

2.038

2.04

2.042

2.044

2.046

2.048

2.05

2.052

Aprecierea sprijinului financiar oferit in 
cadrul proiectelor



 147 

• Pentru mobilitatea din Berlin, subzistenta a fost suficienta, dar pentru cea din Barcelona, a fost necesar sa 
suplimentez destul de mult, ceea ce am gasit natural, in conditiile in care aceasta a doua mobilitate era una 
suplimentara din costuri organizationale. Per total a fost bine, avand in vedere sumele forfetare. 
Insa, pentru un profesor care participa la o singura mobilitate in Barcelona, rata de subzistenta e cu mult mai 
mica decat costurile implicate. 

• Cursurile de formare din Marea Britanie sint foarte scumpe, de exemplu, un curs de 10 zile costa in jur de 
1250 euro, iar banii alocati prin proiect au fost relativ putini. 

• Ar trebui gasita o alta formula de calcul privind calculul  sprijinului organizational pentru a putea realiza mai 
multe produsel finale , activitati dar si altele in folosul scolii si al profesorilor implicati.  

• Grantul este insuficient in cazul in care mobilitatea se desfasoara in tari precum Finlanda sau daca este 
necesar zbor intern. Unele cursuri costa mai mult decat aloca grantul. Diferentele au fost acoperite din banii 
personali ai participantilor la mobilitati. 

• reducere de buget inca din faza incipienta care a dus la limitarea numarului de activitati si de personal       

• Foarte mulți furnizori nu respectă condițiile financiare ale programului Erasmus+. Acest aspect poate crea 
dificultăți financiare în implementare, în pofida faptului că sumele alocate ar trebui să fie suficiente. 

• Ca de obicei cei din vestul si nordul Europei au standarde de costuri mai ridicate decat estul si sudeestul 
Europei , desi ei desfasoara activitati/caltoresc in tari cu standarde de costuri mai mici. 

• Trebuie sa efectuez o mobilitate in Finlanda si am.primit pentru transport aceeasi suma cu participantii la 
mobilitati precum:Italia, Grecia ,banda de distanta fiind aceeasi. 
Aș sugera analiza acestor trasee, si compararea curselor ce se fac dintr -o anumita țară. Romania Italia sunt 
foarte multe curse , costul biletului fiind mai mic, iar spre Finlanda sunt curse cu escale de 11- 16 ore, 
posibilitatea de a gasi un pret acceptabil fiind redusa. 
Un alt exemplu ar fi Spania. Din România sunt mult mai avantajoase cursele catre Spania, decat cele spre 
Finlanda, preturile fiind mai mici, participantii din Spania primind o suma mai mare. 

5.1.2. Beneficiari de proiecte de mobilitate, domeniul Educaţie universitară 

Potrivit răspunsurilor primate de la cei 1089 din totalul de 2040 participanți la anchetă, cei care au 
beneficiat sau beneficiază în anul 2017 reprezintă mai puțin de o pătrime (22.59% - 246 de 
persoane), comentariile și rezultatele limitându-se la acest număr de participanți.  
 

Variante răspuns Răspunsuri 

DA 22.59% 246 

NU 77.41% 843 

 

 

 
 

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

DA NU

Beneficiari proiecte de mobilitate, domeniul 
Educație universitară



 148 

 
Roluri deținute în cadrul proiectului/proiectelor de Mobilitate Erasmus+, in domeniul Educație 
universitară  
 

Majoritatea respondenților (240 în total) sunt reprezentați de participanții la mobilități (67.50%), fiind 
urmați de membrii din  echipa de proiect (21.25%) și de coordonatorii de proiect (20.42%).    

 

Variante de răspuns Răspunsuri 

Coordonator de proiect 20.42% 49 

Membru in echipa de proiect 21.25% 51 

Participant(a) la mobilitate 67.50% 162 

Ati avut alt rol 4.17% 10 

Daca ati avut alt rol, va rugam sa il 
precizati   15 

 

 

 

Comentariile includ alte categorii de persoane implicate în proiectele de mobilitate (educație 
universitară) numărul acestora fiind foarte mic (15 persoane) :  
 

• Partener     

• Coordonator al institutiei partenere   

• cadru didactic universitar    

• Presedinte comisie de selectie   

• coordonator institutional Erasmus+   

• Traductor tot timpul si translator neplatit !!   

• pe perioada cat am ocupat functia de decan/ prorector 
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Categorii profesionale ale beneficiarilor de servicii oferite de ANPCDEFP pentru 
implementarea proiectelor de mobilitate  Erasmus+, domeniul Educație universitară 
 
Majoritatea repondenților este reprezentată de cadrele didactice (peste jumătate din participanți – 
51.67%), această categorie fiind urmată de studenți (28.75%), de personalul non-didactic (15.42%) și – 
cu o pondere foarte mică, de 4.17% de alte categorii.  

Variante răspuns Răspunsuri 

cadre didactice 51.67% 124 

studenti 28.75% 69 

personal non-didactic in universitati 15.42% 37 

alte categorii. Care? 4.17% 10 

 

 

Comentarii precizează următoarele alte categorii profesionale:  profesor liceu, elev, președinte ONG, 
cercetător științific, angajat companie, doctorand.  

Număr de mobilitati de care au beneficiat in cadrul proiectelor de mobilitate Erasmus+, 
domeniul Educație universitară   
 

 
Potrivit numărului de mobilități de care au beneficiat, respondenții (240 de persoane) se grupează 
potrivit tabelului de mai jos. Se poate observa că cei mai mulți participați la anchetă au beneficiat 
de o mobilitate (94 persoane), fiind urmați de cei care au beneficiat de 2 mobilități (43 de 
respondenți) și de 3 mobilități (34 persoane). 32 dintre respondenți nu au benficiat de nicio 
mobilitate, dar există și 8 beneficiari a câte 5 mobilități și 4 care au beneficiat de 10 mobilități.  
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Activități la care au participat beneficiarii de mobilitatea/mobilitățile din cadrul proiectului de 
mobilitate Erasmus+, domeniul Educație universitară 
 

Cei  240 de respondenți au participat la mobilități de formare a personalului (36.67%), fiind urmați 
de cei care au avut misiuni de predare (30.42%), de studenții care au beneficiat de mobilități 
pentru studii (26.67%) și de studenții care au beneficiat de finanțare pentru plasament. Principalii 
beneficiari ai mobilităților sunt, potrivit răspunsurilor primite, cadrele didactice sau alte categorii 
de personal angajat al universității – peste două treimi dintre participanți fiind reprezentați de 
aceștia.  

Variante Răspunsuri 

Mobilitati  studentesti pentru studii 26.67% 64 

Mobilitati studentesti pentru plasament 13.33% 32 

Mobilitati de personal-misiuni de predare 30.42% 73 

Mobilitati de personal -formarea personalului 36.67% 88 

Nu ati participat la mobilitati in cadrul 
proiectului 8.75% 21 

Alta situatie. Va rugam sa precizati 4.58% 11 

 

 

Comentariile (foarte puține) privind alte categorii amintesc  categoria generală a participanților la 
întâlniri transnaționale de proiect și pe cei care au beneficiat de mobilități pentru organizarea 
mobilităților.  Este amintită o singură categorie suplimentară – cea de profesor de liceu.  
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Corelația dintre participarea la proiectul/proiectele de mobilitate Erasmus+, domeniul Educație 
universitară și nevoile de formare profesională ale beneficiarilor 
 

Un număr de 149 de respondenți (62.08%) consideră că nevoile lor de formare au fost acoperite 
de activitățile și rezultatele obținute în urma mobilităților în foarte mare măsură, fiind urmați de 
alți 56 de beneficiari (23.33%) care consideră că mobilitățile au corespuns în mare măsură nevoilor 
lor de formare. Prin urmare peste 85% dintre participanții la anchetă consideră că activitățile și 
rezultatele mobilităților au corespuns nevoilor lor de formare profesională. 13 respondenți (5.42%)  
consideră că mobilitățile nu au corespuns sau nu au contribuit deloc la formarea profesională.:   

Variante răspuns Răspunsuri 

în foarte mare 
măsură 62.08% 149 

în mare măsură 23.33% 56 

Suficient 7.50% 18 

în mică măsură 1.67% 4 

Deloc 5.42% 13 

 

 

Corelația dintre participarea la proiectele de mobilitate Erasmus+, domeniul Educație 
universitară și nevoile de dezvoltare personală  ale beneficiarilor 

 
Ponderile au aproximativ aceleași valori în ceea ce privește corelația dintre mobilități și nevoile 
de dezvoltare personală: 67.50% dintre beneficiari răspund cu în foarte mare măsură și 20.83% - 
în mare măsură.  Există și 16 (6.67%) participanți care nu au regăsit nimic corelat cu dezvoltarea 
personală .  
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Variante răspuns Răspunsuri 

în foarte mare 
măsură 67.50% 162 

în mare măsură 20.83% 50 

suficient 4.58% 11 

în mică măsură 0.42% 1 

deloc 6.67% 16 

 

 

Corelația dintre activitățile proiectului/proiectelor Erasmus+, domeniul Educație universitară și  
nevoile instituției beneficiare  

 
Peste jumătate dintre respondenți (52.08%) consideră că nevoile instituției beneficiare au fost 
acoperite prin mobilitățile efectuate, la aceștia adăugându-se încă 28.75% care consideră că 
nevoile au fost acoperite în mare măsură - deci peste 80% dintre beneficiarii de mobilități 
consideră că mobilitățile sunt foarte utile pentru instituțiile lor.    

 

Variante de răspuns Răspunsuri 

în foarte mare măsură 52.08% 125 

în mare măsură 28.75% 69 

suficient 6.25% 15 

în mică măsură 1.25% 3 

deloc 2.08% 5 

nu stiu 9.58% 23 
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Aprecierea colaborării  cu personalul Agenţiei care a asigurat informarea şi consultanţă în toate 
etapele proiectelor Erasmus+, Educație universitară 

 
Ca și participanții la proiecte de mobilitate școlară și beneficiarii mobilităților finanțate prin 
proiecte de educație universitară consideră informarea și consultanța acordată de agenție ca 
fiind de foarte bună calitate. Deschiderea, amabilitatea, promptitudinea, corectitudinea și 
claritatea explicațiilor au obținut ponderi cuprinse între 63.75% și 70.42% (calificativul foarte bine) 
la care se adaugă ponderile apreciate cu bine, calificativ acordat de participanți cuprinși între 
12.50% și 19.17% . Deschiderea a fost cel mai bine apreciată, fiind urmată de amabilitate.        

 

Variante răspuns  foarte bună bună 
nici bună, 
nici slabă 

foarte 
slabă 

nu pot 
aprecia/nu 
se aplică Total 

Deschidere 70.42% 169 12.50% 30 2.92% 7 0.42% 1 13.75% 33 240 

Amabilitate 70.00% 168 13.75% 33 2.08% 5 0.83% 2 13.33% 32 240 

Explicatii clare 63.75% 153 19.17% 46 2.08% 5 1.67% 4 13.33% 32 240 

Explicatii corecte 65.42% 157 17.92% 43 2.92% 7 0.42% 1 13.33% 32 240 

Promptitudine 63.75% 153 19.17% 46 3.33% 8 0.42% 1 13.33% 32 240 
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Aprecierea colaborării cu personalul Agenţiei în timpul misiunilor de control/audit al proiectelor 
de mobilitate Erasmus+, domeniul Educație universitară 
 
Calificativele foarte bine și bine au fost acordate de  aproximativ 70% din respondenți dintre cei 
240 care au răspuns, valorile fiind foarte apropiate între deschidere, amabilitate, promptitudinea 
răspunsurilor, claritatea explicațiilor, corectitudinea informațiilor oferite. Cea mai apreciată este 
deschiderea (61.67% o consideră foarte bună și 12.50% bună), pe ultimul loc plasându-se 
corectitudinea – dar diferențele privind ponderile sunt mici comparând cele 5 caracteristici: 

 
 

Variante 
răspuns  foarte bună bună 

nici bună, 
nici slabă 

foarte 
slabă 

nu pot 
aprecia/nu se 
aplică Total 

Deschidere 61.67% 148 12.50% 30 3.33% 8 0.42% 1 22.08% 53 240 

Amabilitate 61.25% 147 13.33% 32 2.50% 6 0.83% 2 22.08% 53 240 

Explicatii clare 59.17% 142 14.58% 35 3.75% 9 0.42% 1 22.08% 53 240 

Explicatii corecte 58.75% 141 14.58% 35 4.17% 10 0.42% 1 22.08% 53 240 

Promptitudine 59.17% 142 14.58% 35 3.33% 8 0.83% 2 22.08% 53 240 
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Comentariile provin de la cei care au colaborat cu personalul din universități (din birourile Erasmus 
sau din departamente universitare responsible pentru mobilitățile Erasmus, nefiind legate de 
colaborarea cu Agenția, de fapt: 

 

• Personalul universității de care aparțin este foarte bine pregătit și comunică foarte bine cu cel din străinătate. 

• Am colaborat doar cu coordonatorul Erasmus la nivel de facultate si biroul Erasmus din universitate. 

• Nu am interactionat decat cu personalul Biroului Erasmus+, din cadrul universitatii in care activez. 

• A fost o colaborare usoara si foarte deschisa cu personalul Dep. Externe de la Sibiu.  

Aprecierea sprijinului financiar oferit in cadrul proiectului/proiectelor de mobilitate Erasmus+, 
domeniul Educație universitară     

 
Beneficiarii proiectelor de mobilitate de la nivelul educației universitare consideră că bugetul 
acordat pentru finanțarea proiectelor este suficient – 46.25% cred acest lucru legat de mobilitățile 
efectuate și 40.8% consideră acest lucru și în ceea ce privește finanțarea organizației beneficiare.  
Este de remarcat ponderea mare, de 28.75%, a celor care nu cunosc și nu pot oferi un răspuns 
legat de bugetul organizației beneficiare. Din cei 240 de respondenți , 92  (aproximativ o treime) 
nu oferă răspuns/ nu cunosc răspunsul la această întrebare. Mediile obținute de aprecierea 
finanțării sunt mici – cuprinsă între 2 (beneficiari) este de 2.24 (instituție) din maximum 5 puncte.   
  

Variante de răspuns  Insuficient 
Relativ 
suficient Suficient 

Nu stiu/Nu 
este cazul Total 

In cazul 
mobilitatii/mobilitatilor 
de care ati beneficiat 9.58% 23 34.58% 83 46.25% 111 9.58% 23 240 

In cazul organizatiei 
beneficiare 5.00% 12 25.42% 61 40.83% 98 28.75% 69 240 
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Comentariile surprind, ca și în cazul altor categorii de respondenți, situații concrete în care bursele 
nu au acoperit costurile unei mobilități:  

 

• Ar fi fost suficient, dacă bursa ar fi intrat în momentul plecării și nu după o lună, cum a fost în cazul meu și 
dacă bursa ar fi intrat în proporție de 100%, nu 80% la început și restul de 20% la întoarcere. Cei 20% 
contează!  

• Pentru anumite destinatii europene, mai putin accesibile, suma pausala acordata pentru transportul cadrelor 
didactice este insuficienta. De asemenea, in cateva cazuri, companiile low-cost opereaza de pe aeroporturi 
speciale, pentru catre mijloacele de transport intern disponibile nu sunt suficient de diversificate si facil de 
folosit (putine mijloace de transport in comun, trafic mai putin intens, costuri suplimentare). 
La un numar mai mic de mobilitati, sprijinul financiar SOM acordat este numai "relativ suficient". In cazul in 
care indicatorul de realizare al volumului de mobilitati este nr. luni student, alocatia SOM ar trebui calculata 
prin raportare la nr. total de luni de mobilitate realizate si nu la nr. de mobilitati. Stagiile mai lungi, atat SMS 
cat si SMP, isi ating mai bine scopul. De aceea, in conditiile  in care  exista finantare suficienta pentru toti 
candidatii selectionati de universitate, prelungirea stagiilor ar trebui sa aduca automat uiversitatii si mai 
multe fonduri pentru activitatile administrative. 

• Sumele alocate pentru mobilitatile de predare pe termen scurt acopera biletul de avion si in mod aproximativ 
cazarea si masa beneficiarului. In cazul unor destinatii mai scumpe (Franta, Olanda, Spania), banii oferiti prin 
program nu sunt suficienti. 

• Nu am primit nici un ban pentru efectuarea mobilitatii  - am platit totul din bani personali. In schimb a primit 
bani pentru efectuarea mobilitatii alt cadru didactic cu performante stiintifice inferioare mie (prof. Doru 
Chiper de la Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei din Iasi), fapt dovedit prin 
rezultatele activitatii noastre stiintifice. 

• Pentru Austria nu mi-a ajuns grantul de 500euro/luna (400 Euro/luna daca luam in considerare ca atat am 
primit in cont inainte sa plec), intrucat doar pe cazare la camin studentesc am platit 350 de euro si in rest 
viata in Austria este mult mai scumpa ca in Romania. Am fost nevoit sa lucrez in timpul mobilitatii pentru a 
mai castga inca 200-300 de Euro. Cu toti acesti bani m-am descurat de la luna la cealata. 

• Universitatea a suplimentat suma cu care studentii au aplicat pentru mobilitate  
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5.1.3. Beneficiari de proiecte de mobilitate, domeniul VET 

217 dintre cei care au răspuns întrebărilor au beneficiat de proiecte finanțate prin Erasmus 
Mobilități VET, din totalul celor 1077 de persoane care au răspuns la această întrebare. Opiniile 
beneficiarilor de mobilități VET trebuie analizate, prin urmare, raportat la acest număr de 
respondenți, număr care este – în unele cazuri mai mic datorită faptului că nu toți au continuat să 
ofere răspunsuri la toate întrebările dedicate secțiunii dedicate mobilităților VET. 
   
 

Variante răspuns  
DA 20.15% 217 

NU 79.85% 860 
 

 

 
 
 
Tipul instituţiei participanților în momentul în care au beneficiat de serviciile oferite de 
ANPCDEFP  pentru proiectele de mobilitate Erasmus +,  domeniul VET 

 
Majoritatea respondenților (209 persoane au răspuns la această întrebare), beneficiari de 
mobilități VET, provin din colegii, licee vocaționale sau tehnologice (peste jumătate din total, și 
anume 55.02%), fiind urmați de cei din liceele sau colegiile teoretice – 22.49%. 7 și sub 7 
respondenți provin, potrivit tabelului, din asociații, școli profesionale, reprezintă agenți economici, 
ONG-uri. Și în cazul acestei categorii de respondenți  majoritatea participanților provin din instituții 
școlare.  
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Variante de răspuns Răspunsuri 

Liceu/Colegiu teoretic 22.49% 47 

Scoala primara 0.00% 0 

Scoala gimnaziala 0.48% 1 

Colegiu/Liceu vocational/tehnologic 55.02% 115 

Scoala profesionala 2.87% 6 

Gradinita 0.48% 1 

Palat/club al copiilor 0.00% 0 

ISJ/ISMB 1.91% 4 

Scoala speciala/Centru de educatie incluziva 0.96% 2 

Centru de formare profesionala 0.48% 1 

AMOFM/AJOFM 0.00% 0 

Casa a Corpului Didactic 0.00% 0 

Asociatie 3.35% 7 

Fundatie 0.48% 1 

ONG 1.44% 3 

Autoritate publica locala 0.48% 1 

Autoritate publica regionala 0.00% 0 

Autoritate publica Nationala 0.00% 0 

Agent economic 1.91% 4 

Alt tip de institutie. Precizati care 7.66% 16 

 

 
 
 
Comentariile adaugă la categoriile de mai sus și următoarele:     
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• Invatamant prescolar                          

• Universitate/ universitate parteneră              

• Institut national de cercetare-dezvoltare            

• Scoala Postliceala              

• Liceu vocational               

• Furnizor de formare              

• Scoala postliceala              

Rolul deținut în cadrul proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul VET 
 
Coordonatorii de proiecte dețin majoritatea în cadrul respondenților – sunt 66.99% din total, fiind 
urmați, în ordine, de membrii din echipa de proiect (33.01%), participanții la mobilitate (14.83%): 

 

Variante de răspuns Răspunsuri  
Coordonator de proiect 66.99% 140 

Membru in echipa de proiect 33.01% 69 

Participant(a) la mobilitate 14.83% 31 

Ati avut alt rol 1.44% 3 

Daca ati avut alt rol, va rugam sa il 
precizati   6 
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Coordonator de
proiect

Membru in echipa de
proiect

Participant(a) la
mobilitate

Ati avut alt rol

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

In cadrul proiectului/proiectelor de 
mobilitate Erasmus+, domeniul VET in 

care ati fost/sunteti implicat(a) ati 
avut/aveti rolul de:



 160 

 

Respondenţii care au beneficiat de proiecte de mobilitate în domeniul VET fac parte din 
următoarele categorii profesionale: 

Variante răspuns Răspunsuri 

cadre didactice (de la grădiniţă la liceu) 61.24% 128 

directori de şcoală 22.01% 46 

inspectori 3.35% 7 

personal didactic auxiliar 1.44% 3 

elev 1.44% 3 

formator 3.83% 8 

membru al asociatiei/fundatiei 2.87% 6 

alte categorii. Care? 3.83% 8 

 

Pe primul loc se află cadrele didactice (61.24%), fiind urmate de directorii de școală (22.01%) și, la 
distanță mare ca pondere, de formatori (3.83%), inspectori (3.35%).  

 

Alte categorii precizate în comentarii:  

• cadru universitar   

• cercetator stiintific, conferentiar asociat 

• profesor universitar   

• angajat agent economic  

• cadru didactic scoala postliceala  

• Monitor  
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Numărul de mobilităţi în domeniul VET de care au beneficiat participanții la proiecte de 
mobilitate, domeniulo VET 
 
Număr 
mobilități  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Număr 
respondenţi 

82 66 24 21 6 2 7 1 0 0 0 

 

Ca și în cazul celorlalte domenii, majoritatea respondenților au participat la o singură mobilitate 
(66 persoane), următorii participând la 2 (24 persoane) sau  3 (21 de persoane). 7 respondenți au 
participat la 6 mobilități, iar 82 dintre respondenți nu au participat la nicio mobilitate în cadrul 
proiectului de care a beneficiat sau beneficiază instituția. Au răspuns la această întrebare 209 
persoane.  

Tipurile de mobilitate în domeniul VET de care au beneficiat respondenţii  

Cei mai mulți respondenți au însoțit grupul de participanți la mobilitate (62 de persoane), dar ca 
tipuri de mobilitate propriu-zisă se remarcă plasamanetul la agenți economici (25.36% - 53 
persoane), plasamentul în școli și centre de formare (19.14%), activitățile de monitorizare (34 de 
persoane), formarea personalului didactic prin activități de job shadowing (23 de persoane).   

Sunt 45 de persoane care nu participaseră la nicio mobilitate până la data completării 
chestionarului. 

 

Variante de răspuns Răspunsuri 

Plasament al elevilor in scoli sau centre de formare, cu o  perioada de stagiu la 
agent economic 19.14% 40 

Plasament al elevilor la agent economic 25.36% 53 

Ati fost persoana insotitoare 29.67% 62 

Formarea personalului-Job shadowing 11.00% 23 

Misiuni de predare 3.35% 7 

Formarea personalului- Stagiu la locul de munca 4.78% 10 

Monitorizare 16.27% 34 

Nu ati participat la mobilitati in cadrul proiectului 21.53% 45 

Alt tip de mobilitate. Va rugam sa precizati tipul de mobilitate 1.91% 4 
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Comentarii le au adăugat și următoarele categorii:  cadre didactice in centru de formare cu perioada de 

stagiu la agent economic și participanți la intalniri de lucru cu echipa din proiect     

Corelația dintre activitățile presupuse de participarea la proiectele de mobilitate Erasmus+, 
domeniul VET și nevoile de formare profesională 
 
Potrivit răspunsurilor oferite 65.55% dintre cele 209 persoane care au răspuns, 65.55% consideră 
că în foarte mare măsură activitățile de formare au corespuns nevoilor lor profesionale, 21.53% 
considerând, de asemenea, că în mare măsură acestea au corespuns.  Prin urmare aproximativ 
87% din respondenți consideră că nevoile lor de formare au corespuns cu activitățile în care au 
fost implicați.   

Variante răspuns Răspunsuri 

în foarte mare măsură 65.55% 137 

în mare măsură 21.53% 45 

suficient 5.74% 12 

în mică măsură 1.91% 4 

deloc 5.26% 11 
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Corelația dintre activitățile presupuse de participarea la proiectele de mobilitate Erasmus+, 
domeniul VET și nevoile de dezvoltare personală 
 

Nevoile de dezvoltare personală sunt acoperite prin proiecte de mobilitate în foarte mare măsură 
pentru 65.07% din respondenți și în mare măsură pentru 24.40%. 8 persoane au considerat că nu 
există nicio corespondență dintre nevoile de dezvoltare personală și participarea la mobilități.   

Variante răspuns Răspunsuri 

în foarte mare măsură 65.07% 136 

în mare măsură 24.40% 51 

suficient 5.74% 12 

în mică măsură 0.96% 2 

deloc 3.83% 8 
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Corelația dintre activitățile presupuse de implementarea proiectelor de mobilitate Erasmus+, 
domeniul VET și nevoile instituției beneficiare 
 
Cei mai mulți dintre respondenți (peste 95% din totalul de 209 persoane) consideră ca în foarte 
mare măsură și în mare măsură nevoile instituției corespund activităților și rezultatelor 
proiectelor VET.    

Variante răspuns Răspunsuri 

în foarte mare măsură 80.86% 169 

în mare măsură 15.79% 33 

suficient 1.91% 4 

în mică măsură 0.00% 0 

deloc 0.00% 0 

nu stiu 1.44% 3 

 

 

Aprecierea colaborării cu personalul Agenţiei care a asigurat informarea şi consultanţă în toate 
etapele proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul VET    

Aprecierile a peste 80% dintre respondenți în ceea ce privește colaborarea cu personalul  agenției 
plasează cele 5 caracteristici privind informarea și consultanța la un nivel foarte bun.  Adăugând 
și calificativul bine – practic peste 90% din beneficiarii mobilităților din domeniul VET sunt foarte 
mulțumiți de colaborarea cu experții AN. Pe primul loc se află deschiderea acestora.     

Variante răspuns  foarte bună bună 
nici bună, 
nici slabă 

foarte 
slabă 

nu pot 
aprecia/nu 
se aplică Total 

Deschidere 86.60% 181 8.13% 17 1.44% 3 0.00% 0 3.83% 209 

Amabilitate 84.69% 177 9.57% 20 1.44% 3 0.48% 1 3.83% 209 

Explicatii clare 82.30% 172 11.00% 23 2.87% 6 0.00% 0 3.83% 209 

Explicatii corecte 84.21% 176 9.57% 20 2.39% 5 0.00% 0 3.83% 209 

Promptitudine 81.82% 171 11.48% 24 1.91% 4 0.96% 2 3.83% 209 
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Comentariile făcute de către respondenți sunt următoarele: 

• Exceptionala colaborarea cu personalul Agentiei, in toate etapele, de la aplicatie la finalizarea proiectului.   

• Nu avem propuneri de imbunatatire, expertul AN a raspuns promp la toate intrebarile/nelamuririle adresate 
prin email sau telefonic, ne-a oferit explicatii clare si corecte, s-a dovedit a fi o persoana foarte amabila, 
deschisa si permanent incurajatoare, drept pentru care ii multumim si-i suntem foarte recunoscatori.  

• Dacă este posibil să se răspundă la emailurile trimise în interval mai mic de 2 săptămâni.     

• Apreciez enorm sprijinul.  
Mulțumesc sincer!           

• Multumesc pentru suport.             

• Expertul desemnat de catre AN a avut in majoritatea cazurilor un ton de superioritate, nu accepta ca si el se 
poate insela in anumite privinte (nu a inteles faptul ca in Mobility Tool DOAR AN poate modifica 
reprezentantul legal, nu si  responsabilul de proiect!). Daca avea ceva de reprosat o facea telefonic, nu in 
scris, pentru a nu ramane dovada.  
Observatiile la acordurile de formare erau de cele mai multe ori de forma nu de fond (”scrieti bolduit”, ”ati 
lasat un rand liber”, etc).  

• Am o colaborare foarte buna cu expertul din Agentie, promt, profesionist, amabil, real ajutor.    

• Nu este cazul! Chiar dorim sa multumim pe aceasta cale expertului ANPCDEFP responsabil cu implementarea 
proiectului nostru pentru promptitudine, amabilitate, eficacitate! 

 

Aprecierea colaborării cu personalul Agenţiei în timpul misiunilor de control/audit al proiectelor 
de mobilitate Erasmus+, domeniul VET 

Colaborarea cu experții care au efectuat misiuni de verificare, control, audit la proiectele de 
mobilitate VET este foarte bine apreciată de cei care au beneficiat de aceste misiuni (peste 65% 
dintre respondenți o apreciază ca fiind foarte bună, la care se adaugă între 6 și 8% răspunsuri de la 
cei care o consideră bună). Trebuie luat în calcul faptul că aproape o pătrime dintre cei care au  
oferit răspunsuri declară că nu pot aprecia deoarece nu au primit astfel de misiuni care au rolul de 
verificare sau control. Niciunul dintre respondenți nu consideră colaborarea ca fiind foarte slabă.  
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 Variante răspuns foarte bună bună 
nici bună, 
nici slabă 

foarte 
slabă 

nu pot 
aprecia/nu 
se aplică Total 

Deschidere 67.94% 142 6.70% 14 1.44% 3 0.00% 0 23.92% 50 209 

Amabilitate 66.51% 139 7.18% 15 2.39% 5 0.00% 0 23.92% 50 209 

Explicatii clare 64.59% 135 9.09% 19 2.39% 5 0.00% 0 23.92% 50 209 

Explicatii corecte 65.07% 136 8.61% 18 2.39% 5 0.00% 0 23.92% 50 209 

Promptitudine 65.07% 136 8.13% 17 2.39% 5 0.00% 0 24.40% 51 209 

 

 

Comentariile au vizat următoarele aspecte, incluzând – ca și în cazul respondenților de la alte 
domenii - și opiniile privind vizitele de monitorizare:  

• Pentru noi vizita de monitorizare la fata locului din partea Agentiei a fost extrem de importanta. Ne-a ajutat 
pentru organizarea si implementarea proiectului, pana la finalizarea sa si pentru pregatirea raportului final. 

• Vizita de monitorizare pe care am avut-o in perioada de implementare a proiectului, ne-a ajutat foarte mult 
sa atingem toate obiectivele propuse. Apreciem ca foarte buna colaborarea cu expertul AN.  

• Relatia de colaborare cu Agentia a fost excelenta, dar o serie de probleme intampinate la raportarea finala ar 
fi putut fi evitate (si punctajul obtinut putea fi superior) daca s-ar fi desfasurat o instruire fata in fata si s-ar fi 
explicat clar si din timp criteriile de evaluare a raportului final (cerinte, asteptari, penalizari, cu exemplificari 
asa da/asa nu, discutarea solutiilor potrivite pentru demonstrarea eficienta a rezultatelor proiectului).  

• suntem in faza de pregatire mobilitate          

• Multumesc pentru indrumare           

• Pana acum am beneficiat de o participare a reprezentantului Agentiei la prima intalnire a partenerilor.  
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Aprecierea sprijinului financiar oferit în cadrul proiectului de mobilitate Erasmus+, domeniul VET 

 Dintre cei 209 respondenți 63.64% consideră că sprijinul financiar acordat mobilităților este 
suficient și 62.68% consideră  de asemenea că acest sprijin este suficient pentru organizația 
beneficiară. Numai 13 respondenți consideră insuficient bugetul acordat mobilităților și 8.13% 
consideră că organizațiile nu sunt suficient susținute financiar.  Ca și în cazul celorlalte domenii 
media se menține mică, dar este mai mare pentru suma alocată beneficiarilor mobilităților (2.06) 
comparativ cu o medie plasată de respondenți sub 2 pentru cazul instituției beneficiare (situație 
diferită față de celelalte domenii analizate până în acest moment).  

 

 

 

Comentariile respondenților nuanțează problemele care apar în cazul în care bugetul nu este 
suficient, explicându-se ce efecte apar la nivel de organizare de activități (organizarea acestora, 
realizarea mobilităților propriu-zise). Este pusă în discuție și diminuarea bugetului, cu efectele care 
pot să apară (de exemplu obligația de a desfășura activitățile inițial prevăzute cu un buget mai mic 
decât cel aprobat, asigurarea unor costuri din bugetul pentru sprijin organizațional):  

• Credem ca sprijinul acordat participantilor a fost suficient, in conditii normale. Datorita specificului proiectului 
nostru, pentru a atinge rezultatele asa cum ne-am propus, am fost obligati sa folosim aproape toata suma din 
capitolul sprijin organizatoric, pentru sprijinul acordat participantilor, mai ales pentru transport international, 
dar si pentru alte activitati. Din punctul de vedere al organizatiei beneficiare a fost, in mare parte, un proiect de 
voluntariat. Am fost obligati sa lucram cu o echipa restransa, am facut cumul de responsabilitati, deoarece ne-
a ajutat enorm expertiza anterioara. Fara aceasta expertiza, poate, proiectul nu ar fi avut un impact atat de 
mare la nivelul membrilor consortiului si mai ales, la nivelul beneficiilor participantilor.  

• Sprijinul financiar pentru organizarea mobilitatilor a fost insuficient, mai ales la capitolul organizare 

In cazul mobilitatii/mobilitatilor de care ati
beneficiat

In cazul organizatiei beneficiare
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Aprecierea sprijinului financiar oferit in 
cadrul proiectelor

 Variante răspuns Insuficient 
Relativ 
suficient Suficient 

Nu stiu/Nu 
este cazul Total 

In cazul mobilitatii/mobilitatilor 
de care ati beneficiat 6.22% 13 17.70% 37 63.64% 133 12.44% 26 209 

In cazul organizatiei beneficiare 8.13% 17 22.01% 46 62.68% 131 7.18% 15 209 
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• Fondurile de finanțare sunt suficiente pentru derularea mobilităților, depinde mult de negocierea bugetului cu 
partenerul străin care ne-a sprijinit în găsirea liceelor vocaționale pentru job shadowing sau a agenților 
economici pentru stagiul de practică. 

• Propunerea de proiect a avut un buget rezonabil, dar care a fost aprobat partial. O serie de activitati au ramas 
nebugetate, desi s-au desfasurat, ceea ce a pesupus un efort suplimnetar din partea institutiilor participante   

• A fost nevoie de transfer de fonduri de la capitolul Sprijin organizational catre mobilitati 

• Sprijinul financiar a fost suficient. Noi am beneficiat în 2017 de 21 de mobilități pentru elevi și 3 mobilități 
pentru profesori (menționez aici deoarece mai sus nu îmi valida numărul și a trebuit să completez 0) 

• Sumele alocate pentru transport, uneori sunt ”la limita”. Poate ar trebui alocat buget pentru vizita de 
monitorizare. 

• Există mobilități când datorită numărului de elevi participanți la o mobilitate - 10 elevi, să fie cheltuielile de 
formare foarte mari cu tutorele de practică, iar transportul să coste foarte mult cu autocarul.  

5.1.4. Beneficiari de proiecte de mobilitate, domeniul Educaţia adulţilor 

Prima precizare care trebuie făcută este că, din totalul celor care au răspuns la această întrebare 
(1063 de persoane) numai 6.49% au beneficiat de proiecte de mobilitate în domeniul educației 
adulților (69 de persoane). Numărul scăzut de respondenți conduce la o analiză atentă a 
răspunsurilor acestora în ceea ce privește generalizarea opiniei acestora la totalul beneficiarilor de 
mobilități în domeniul Educația adulților. Și în cazul acestui domeniu numărul de respondenți 
scade – nu toți răspunzând până la ultima întrebare dedicată beneficiarilor de mobilități.   
 
  

Variante de răspuns Răspunsuri 

DA 6.49% 69 

NU 93.51% 994 

 

 

Tipul instituţiei beneficiarilor proiectelor de mobilitate Erasmus +, domeniul Educația adulților 
 

Cei mai mulți dintre respondenți provin în cazul proiectelor de mobilitate – educația adulților - din 
ONG-uri (19.12%). Dacă adăugăm asociațiile – 13.24% și fundațiile – 1.47% - ponderea instituțiilor 
non-guvernamentale de drept privat este este peste o pătrime, fiind apoi urmate de instituții 
școlare (colegii, licee tehnologice și cele teoretice).  De remarcat este faptul că instituțiile școlare 
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(cele tehnologice și cele teoretice) sunt prezente și la acest tip de acțiune care, aparent, nu este 
printre cele prioritare pentru acest domeniu – dar este o tendință care se observă la toate 
domeniile :  

  

Variante răspuns Responses 

Liceu/Colegiu teoretic 8.82% 6 

Scoala primara 0.00% 0 

Scoala gimnaziala 8.82% 6 

Colegiu/Liceu vocational/tehnologic 16.18% 11 

Scoala profesionala 1.47% 1 

Gradinita 0.00% 0 

Palat/club al copiilor 0.00% 0 

ISJ/ISMB 1.47% 1 

Scoala speciala/Centru de educatie incluziva 0.00% 0 

Centru de formare profesionala 0.00% 0 

ANOFM/AJOFM 1.47% 1 

Casa a Corpului Didactic 4.41% 3 

Asociatie 13.24% 9 

Fundatie 1.47% 1 

ONG 19.12% 13 

Autoritate publica locala 0.00% 0 

Autoritate publica regionala 0.00% 0 

Autoritate publica Nationala 0.00% 0 

Agent economic 4.41% 3 

Penitenciar 1.47% 1 

Alt tip de institutie. Precizati care 17.65% 12 
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Comentariile au adăugat următoarele tipuri de instituții: facultate, institut de cercetare-
dezvoltare, universitate, centru de educație a adulților, sindicat.  

Rolul deținut în cadrul proiectelor de Mobilitate Erasmus+, domeniul Educația adulților  
 
Cei care au răspuns și care au beneficiat de proiecte de educația adulților (68 de respondenți) sunt 
mai mult de jumătate coordonatori de proiecte (54.41% - 37 de persoane), urmați de participanții 
la mobilitate (41.18%), membrii din echipa de proiect (29.41%).  
 

Variante de răspuns Răspunsuri 

Coordonator de proiect 54.41% 37 

Membru in echipa de proiect 29.41% 20 

Participant(a) la mobilitate 41.18% 28 

Ati avut alt rol 4.41% 3 

 

 

Comentarii le au adăugat rolul de partener și pe cel de voluntar.  

Categoriile profesionale ale celor care au beneficiat de proiectele de mobilitate  Erasmus+, 
domeniul Educația adulților 
 
Respondenţii care au beneficiat de proiecte de mobilitate în domeniul Educaţiei adulţilor fac parte 
din următoarele categorii profesionale: cadre didactice și formatori (23.53%), membri ai 
organizației (asociație, fundație) – 22.06%, directorii de școală fiind  și ei prezenți cu o pondere de 
5.88% (4 directori). Deosebirea față de alte domenii și care se datorează sprecificului acestui 
domeniu este participarea formatorilor pentru educația adulților. De altfel formatorii și cei care 
lucrează în asociații, la care se adaugă și cei care au completat că fac parte din alte categorii  este, 
în final, în favoarea celor care se ocupă de educația adulților, așa cum se poate vedea în tabelul și 
graficul care urmează : 
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Variante răspuns Răspunsuri 

cadre didactice (de la grădiniţă la liceu) 23.53% 16 

directori de şcoală 5.88% 4 

inspectori 4.41% 3 

personal didactic auxiliar 2.94% 2 

formator pentru domeniul Educatia adultilor 23.53% 16 

membru al asociatiei/fundatiei 22.06% 15 

alte categorii. Care? 17.65% 12 

 

 

Comentariile au adăugat și următoarele categorii: 

• Student     

• Elev     

• cercetator stiintiific    

• profesor universitar    

• Președinte ONG, asociație   

• CADRU DIDACTIC UNIVERSITAR   

• Cadru didactic    

• Lucrator în penitenciar    

• Reprezentant Sindicat 

• Cercetător    

Număr beneficiari mobilităţi în cadrul proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul Educaţia 
adulților  
 

Cei mai mulți participanți la anchetă au beneficiat de 1 mobilitate (33), urmați de cei care au 
beneficiat de 2 și 3 mobilități (6 respondenți). 19 dintre participanții la anchetă nu au beneficiat de 
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nicio mobilitate, din totalul celor 58 de respondenți care au răspuns la întrebare. Din răspunsul 
acestora  mobilitățile efectuate au fost distribuite astfel: 

Număr 
mobilități  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Număr 
respondenţi 

19 33 6 6 2 1 0 1 0 0 0 

 
 
Activități la care au participat beneficiarii in cadrul proiectului de mobilitate Erasmus+, domeniul 
Educația adulților 
 

Cei mai mulți beneficiari care au răspuns la întrebare (majoritatea) au participat la cursuri/ 
formarea personalului (58.82%), fiind urmați la distanță mare de cei care au beneficiat de job 
shadowing – 8.82 și de cei care au avut misiuni de predare – 7.35%. Sunt mulți respondenți 
(19.12%) care nu au participat la mobilități și 10.29% care au completat că că au participat la alte 
tipuri de mobilități.   

Variante de răspuns Răspunsuri 

Ati fost persoana insotitoare 2.94% 2 

Formarea personalului-Job shadowing 8.82% 6 

Misiuni de predare 7.35% 5 

Formarea personalului- Participare la cursuri 58.82% 40 

Monitorizare 4.41% 3 

Nu ati participat la mobilitati in cadrul proiectului 19.12% 13 

Alt tip de mobilitate Va rugam sa precizati tipul de mobilitate 10.29% 7 
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Alte tipuri de activități prezentate în comentarii:  

• Mobilitate de studiu   

• Încă nu s-au organizat mobilități.  

• Mobilitate start pentru monitorizarea și implementare activități proiect 

• INTALNIRI TRANSNATIONALE DE PROIECT 

Corelația dintre participarea la proiectele de mobilitate Erasmus+, domeniul Educația adulților și 
nevoile de formare profesională  
 
Practic 97.06% dintre respondenți consideră ca mobilitățile la care au participat corespund în 
foarte mare măsură (49 dintre aceștia) și în mare măsură (17) nevoilor lor de formare – 66 de 
persoane considerând că mobilitățile le-au coperit la nivel bun și foarte bun nevoile de formare..  

Variante de răspuns Răspunsuri 

în foarte mare 
măsură 72.06% 49 

în mare măsură 25.00% 17 

suficient 1.47% 1 

în mică măsură 0.00% 0 

deloc 1.47% 1 

 

 

Corelația dintre participarea la proiectele de mobilitate Erasmus+, domeniul Educația adulților și 
nevoile de dezvoltare personală 
 
Și în ceea ce privește dezvoltarea personală 65 sin 68 de persoane care au răspuns consideră că 
mobilitățile și proiectele care le finanțează contribuie la dezvoltarea lor personală în foarte mare 
măsură – 51 de participanți – 75%, trei sferturi dintre respondenți și în mare măsură – 19.12%.  
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Variante răspuns Răspunsuri 

în foarte mare 
măsură 75.00% 51 

în mare măsură 19.12% 13 

suficient 4.41% 3 

în mică măsură 0.00% 0 

deloc 1.47% 1 

 

 

Corelația dintre derularea proiectelor Erasmus+, domeniul Educația adulților și nevoile instituției 
beneficiare  
 
Instituțiile beneficiarilor sunt în foarte mare măsură și în mare măsură considerate ca beneficiind 
de mobilități/ proiecte care acoperă nevoile lor de formare (49 de respondenți consideră că în 
foarte mare măsură și 14 – în mare măsură). Ca și în cazul celorlalte categorii de respondenți 
proiectele acoperă nevoile instituției – în cazul respondenților de la Educația adulților aceste 
instituții fiind, în cea mai mare măsură, instituții non-guvernamentale (asociații, fundații, diverse 
organizații de drept privat).   
 

Variante de răspuns Răspunsuri 

în foarte mare 
măsură 72.06% 49 

în mare măsură 20.59% 14 

suficient 5.88% 4 

în mică măsură 0.00% 0 

deloc 0.00% 0 

nu stiu 1.47% 1 
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Aprecierea colaborării cu personalul Agenţiei care a asigurat informare şi consultanţă în toate 
etapele proiectului de mobilitate Erasmus+, domeniul Educația adulţilor 

Colaborarea cu personalul din Agenție este și din perspectiva respondenților care au beneficiat de 
proiecte de mobilitate în domeniul educației adulților foarte bună și bună,  în jur de 90% dintre 
aceștia considerând că toate cele 5 calificative s-au ridicat la calificativul de foarte bine și bine. Pe 
primul loc se situează, ca fiind foarte bună, deschiderea și de această dată (79.41%), fiind urmată 
de amabilitate și promptitudine (77.94), de explicațiile corecte (76.47) și de explicațiile clare 
pentru beneficiari (75 %).  

Variante răspuns  foarte bună bună 
nici bună, 
nici slabă 

foarte 
slabă 

nu pot 
aprecia/nu 
se aplică Total 

Deschidere 79.41% 54 11.76% 8 1.47% 1 0.00% 0 7.35% 5 68 

Amabilitate 77.94% 53 13.24% 9 1.47% 1 0.00% 0 7.35% 5 68 

Explicatii clare 75.00% 51 16.18% 11 1.47% 1 0.00% 0 7.35% 5 68 

Explicatii corecte 76.47% 52 14.71% 10 1.47% 1 0.00% 0 7.35% 5 68 

Promptitudine  77.94% 53 13.24% 9 1.47% 1 0.00% 0 7.35% 5 68 
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Aprecierea colaborării cu personalul Agenţiei în timpul misiunilor de control/audit al proiectelor 
de mobilitate Erasmus+, domeniul Educația adulților 

Scoruri asemănătoare cu cele acordate de către cei care au beneficiat de alte tipuri de proiecte 
sunt și cele obținute prin răspunsurile beneficiarilor de la proiectele de mobilitate – Educația 
adulților. Acestea  plasează colaborarea la valorile foarte bună  și bună, cu o pondere de peste 
70%. Și aici trebuie ținut cont de faptul că 22.06% dintre respondenți nu au avut proiecte care să 
fie verificate sau auditate.     

 Variante răspuns foarte bună bună 
nici bună, 
nici slabă foarte slabă 

nu pot 
aprecia/nu 
se aplică Total 

Deschidere 66.18% 10.29% 7 1.47% 1 0.00% 0 22.06% 15 68 

Amabilitate 64.71% 11.76% 8 1.47% 1 0.00% 0 22.06% 15 68 

Explicatii clare 61.76% 14.71% 10 1.47% 1 0.00% 0 22.06% 15 68 

Explicatii corecte 61.76% 14.71% 10 1.47% 1 0.00% 0 22.06% 15 68 

Promptitudine 63.24% 13.24% 9 1.47% 1 0.00% 0 22.06% 15 68 
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Aprecierea sprijinului financiar oferit in cadrul proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul 
Educația adulților         

Sprijinul financiar acordat este considerat și în cazul educației adulților (proiecte de mobilitate) ca 
fiind suficient și relativ suficient de peste 80% dintre respondenți, atât în ceea ce privește 
finanțarea mobilităților cât și pentru organizația beneficiară. Doar 8 respondenți îl consideră 
insuficient și tot 8 nu știu cum este acest ajutor.  

 Variante de răspuns Insuficient 
Relativ 
suficient Suficient 

Nu 
stiu/Nu 
este cazul Total 

In cazul 
mobilitatii/mobilitatilor de 
care ati beneficiat 5.88% 4 25.00% 17 63.24% 43 5.88% 4 68 

In cazul organizatiei 
beneficiare 5.88% 4 30.88% 21 57.35% 39 5.88% 4 68 

 

Media se situează și în cazul domeniului Educația adulților la valoarea 2, respondenții considerând 
la aceeași valoare sprijinul financiar acordat beneficiarilor cu sprijinul acordat instituției, așa cum 
se poate observa în grafic:  
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Comentariile completează partea problematică a finanțării:  

• "Persoanele beneficiare ale activitatilor de invatare sunt: 
- persoane cu dizabilitati - beneficiare ale activitatilor interculturale de socializare si integrare si 

deprinderea unor aptitudini care le ajuta sa evolueze socio-profesional si personal  ca dezvoltare a 
stimei de sine. 

- insotitorii persoanelor cu dizabilitati - persoane care au reusit sa depaseasca mai multe bariere de 
preconceptie si dezvoltare persoanala lucrand si intelegand persoane cu diverse dizabilitati si 
impreuna reusind sa creeze o armonie de comunicare prin intermediul dansului si al artei. 

• Relativ suficient - este ca urmare a multitudini de situatii neprevazute care trebuie analizate in derularea unor 
activitatii cu persoane cu dizabilitatii."         

5.1.5. Beneficiari de proiecte de mobilitate, domeniul Tineret 

Dintre cei 1059 de respondenți, doar 8.31% (88 de persoane) au implementat proiecte de 
mobilitate – domeniul Tineret, potrivit tabelului și graficului care urmează. Dintre aceștia pe 
parcurs sunt persoane care abandonează completarea chestionarului, ca și în cazul celorlalte 
domenii, numărul respondenților fiind, de asemenea, mic .   

Variante de răspuns Răspunsuri 

DA 8.31% 88 

NU 91.69% 971 
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Categorii profesionale ale beneficiarilor proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul 
Tineret 
 

Participanții la proiectele de mobilitate sunt, în ordine, lucrători de tineret (peste jumătate dintre 
participanți – 51.16%), urmați de cadrele didactice – 10.47% și formatori – 9.30%. Totalul  
respondenților este de 86 de persoane.  

Variante de răspuns Răspunsuri 

elevi 0.00% 0 

studenţi 8.14% 7 

cadre didactice (de la grădiniţă la învăţământ universitar) 10.47% 9 

directori de şcoală 2.33% 2 

inspectori şcolari 0.00% 0 

formatori 9.30% 8 

lucratori de tineret 51.16% 44 

voluntari 6.98% 6 

allte persoane aflate pe piata muncii 4.65% 4 

alte categorii. Care? 6.98% 6 
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Comentarii le făcute la alte categorii au fost următoarele : 

• MANAGER CENTRU CULTURAL  

• manager proiect ONG  

• Lucrator de penitenciare  

• Vicepreședinte în cadrul asociației  

• Manager de proiect   

• Președinte de asociație  

Roluri deținute de beneficiari în cadrul proiectelor de Mobilitate Erasmus+, in domeniul Tineret 
 
Cei mai mulți dintre respondenți sunt coordonatorii – aceștia fiind în număr de 56 (65.125), fiind 
urmați de membrii din echipa de proiect (38) și participanții la mobilitate (22 de persoane).  
 

Variante de răspuns Răspunsuri 

Coordonator de proiect 65.12% 56 

Membru in echipa de proiect 44.19% 38 

Participant(a) la mobilitate 25.58% 22 

Ati avut alt rol 3.49% 3 

Daca ati avut alt rol, va rugam sa il precizati:   6 
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Cei care au făcut comentarii au mai adăugat:  

• Formator  

• insotitor elevi 

• Trainer  

• Reprezentant legal 

• Presedinte ONG 

Din răspunsurile oferite se confundă pozița pe care o au la nivel de instituție cu rolul pe care l-au 
avut în proiect sau unii dintre beneficiari au simțit nevoia unui răspuns mai specific, centrat pe 
solul deținut concret în cadrul proiectului (ex. trainer, formator, însoțitor elevi).  
 
Număr de mobilități de care au beneficiat participanții la proiectele de mobilitate Erasmus+, 
domeniul Tineret 
 
Cei 86 de respondenți s-au distribuit astfel, în funcție de numărul de mobilități efectuate: 
 

Număr 
mobilități  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Număr 
respondenţi 

18 23 16 3 5 7 1 1 1 4 7 
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Cei mai mulți, ca și în cazul altor domenii, sunt cei care au efectuat o singură mobilitate (23 de 
persoane), fiind urmați de cei care au efectuat 2 (16 participanți) 5 și 10 mobilități (câte 7 
persoane).   18 respondenți nu au efectuat nicio mobilitate.  
 

Tipuri de activități ale participanților/ tipuri de mobilități desfășurate în cadrul proiectelor de 
mobilitate Erasmus+, domeniul Tineret 
 

Cei  mai mulți beneficiari de proiecte sunt lucrătorii de tineret (44.19%), urmați de liderii de grup 
(25 de persoane) și tinerii care au participat la schimburi de tineri (16).  Dintre cei care au răspuns 
la această întrebare 20.9% nu au participat la mobilități. 
 

Variante răspuns Răspunsuri 

Tanar participant la schimburi de tineri 18.60% 16 

Leader de grup -participant la schimburi de 
tineri 29.07% 25 

Lucrator de tineret 44.19% 38 

Voluntar –SEV 5.81% 5 

Nu ati participat la mobilitati in cadrul 
proiectului 20.93% 18 

Alt tip de mobilitate: 11.63% 10 
 

 
 

Alte tipuri de roluri deținute la nivel de proiect și prezentate în comentarii: 

• membru in echipa de proiect, insoțitor elevi/tineri   

• L-am organizat. Ce intrebare supida, nici macar nu iti ofera varianta de raspuns in care ai coordonat proiectul. 

• membru in echipa de proiect     

• participant      

• Depinde de fiecare proiect.     
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• Insotitor pentru leader de grup cu dizabilitate de vedere  

• Manager proiect     

Corelația dintre  participarea la proiectele de mobilitate Erasmus+, domeniulTineret  și nevoile 
de formare profesională 
 
Și în cazul domeniul Tineret, participarea la proiecte de mobilitate este considerată de marea 
majoritate a respondenților ca fiind în foarte mare măsură și în mare măsură ca fiind utilă, 
corespunzând nevoilor lor de formare profesională. (77 de persoane dau acest răspuns, 69.77 – în 
foarte mare măsură și 19.77% în mare măsură.  

Variante răspuns Răspunsuri 

în foarte mare 
măsură 69.77% 60 

în mare măsură 19.77% 17 

suficient 8.14% 7 

în mică măsură 1.16% 1 

deloc 1.16% 1 

 

 

 
Corelația  dintre  participarea la proiectele de mobilitate Erasmus+, domeniul Tineret  și nevoile 
de dezvoltare personală 
 

Ponderi mari sunt deținute și de cei care au răspuns referitor la dezvoltarea lor personală – 79 de 
persoane consideră proiectele de mobilitate în foarte mare măsură și în mare măsură ca fiind 
corespunzătoare nevoilor lor de formare personală (79 de persoane – 69.77 – au răspuns în foarte 
mare măsură și 22.09 %– în mare măsură.  
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Variante de răspuns Răspunsuri 

în foarte mare 
măsură 69.77% 60 

în mare măsură 22.09% 19 

suficient 5.81% 5 

în mică măsură 2.33% 2 

deloc 0.00% 0 

 

 

 
Corelația dintre derularea  proiectelor Erasmus+, domeniul Tineret și nevoile institutiei 
beneficiare  
 

Pentru instituțiile beneficiare 83 de persoane consideră că proiectele de mobilitate corespund 
nevoilor de formare. 76.74% le consideră adecvate în foarte mare măsură și 19.77 – în mare 
măsură. 

 

Variante răspuns Răspunsuri 

în foarte mare 
măsură 76.74% 66 

în mare măsură 19.77% 17 

suficient 2.33% 2 

în mică măsură 0.00% 0 

deloc 1.16% 1 

nu stiu 0.00% 0 
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Aprecierea colaborării cu personalul Agenţiei care a asigurat informarea şi consultanţă în toate 
etapele proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul Tineret 

Colaborarea cu personalul Agenției este considerată de aproximativ 90% dintre respondenți ca 
fiind foarte bună și bună pentru toate cele 5 caracteristici. Pe primul loc al aprecierilor se plasează 
deschiderea, fiind urmată de amabilitate și la o diferență de aproximativ 7 procente claritatea și 
corectitudinea explicațiilor și promtitudinea. 

 Variante răspuns foarte bună bună 
nici bună, 
nici slabă foarte slabă 

nu pot 
aprecia/nu 
se aplică Total 

Deschidere 79.07% 68 12.79% 11 3.49% 3 0.00% 0 4.65% 4 86 

Amabilitate 79.07% 68 15.12% 13 1.16% 1 0.00% 0 4.65% 4 86 

Explicatii clare 70.93% 61 19.77% 17 3.49% 3 1.16% 1 4.65% 4 86 

Explicatii corecte 70.93% 61 19.77% 17 3.49% 3 1.16% 1 4.65% 4 86 

Promptitudine 70.93% 61 18.60% 16 4.65% 4 2.33% 2 3.49% 3 86 
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Comentariile surprind, de asemenea, aspecte pozitive și  arii de îmbunătățire:  

• Comunicare activa, clara, prompti in raspuns, raspunsuri sustinute cu proceduri necesare de implementat, 
dorinta de a intelege / cunoaste situatia din perspectiva ONG-ului/ coordonatorului de proiect.  

• Florina Fagaraseanu, Geanina COnstantin, Emanuel Franga si Elena Alexandru sunt responsabilii cu care am 
interactionat si care au dat dovada de profesionalism, persoane care ne-au ajutat sa implementam in cel mai 
bun mod proiectul.  

• In general este o deschidere mare a personalului din agentie care se ocupa de domeniul tineret.     

• Felicitări pentru amabilitate și profesionalism!           

• Desi am trimis repetate emailuri cu intrebari, singurul la care mi s-a raspuns a fost cel legat de schimbarea 
locului mobilitatii, pentru care s-a anexat un document la contract. In rest, pot spune ca proiectul a fost 
managariat fara niciun fel de sprijin de la consilierul agentiei, deoarece acesta a preferat sa ignore toate 
intrebarile adresate.  

Aprecierea colaborării cu personalul Agenţiei cu care s-a intrat în contact în timpul misiunilor de 
control/audit al proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul Tineret 

 

Colaborarea cu personalul din agenție în timpul misiunilor de control sau audit a primit aprecieri 
care de foarte bună și bună care se plasează în jurul ponderii de aproximativ 69 – 65%, aici 
trebuind luat în calcul faptul că o treime din respondenți nu au avut încă verificări sau audituri. 
Amabilitatea este selectată de 43 dintre cei care au răspuns (58 de persoane), fiind urmată  de 
deschidere (59 de persoane). Jumătate dintre respondenți au plasat  pe locurile următoare, la 
egalitate, claritatea și corectitudinea explicațiilor și promptitudinea.  

 

Variante răspuns  foarte bună bună 
nici bună, 
nici slabă 

foarte 
slabă 

nu pot 
aprecia/nu 
se aplică Total 

Deschidere 52.33% 45 16.28% 14 1.16% 1 1.16% 1 29.07% 25 86 

Amabilitate 54.65% 47 12.79% 11 1.16% 1 2.33% 2 29.07% 25 86 

Explicatii clare 50.00% 43 15.12% 13 3.49% 3 2.33% 2 29.07% 25 86 

Explicatii corecte 50.00% 43 13.95% 12 3.49% 3 2.33% 2 30.23% 26 86 

Promptitudine 50.00% 43 15.12% 13 4.65% 4 0.00% 0 30.23% 26 86 
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Cei care au făcut comentarii, au adăugat următoarele aspecte:  

• Comunicarea a fost foarte bună.         

• Am constatat diferente intre feedback-ul enuntat la sediul organizatiei si cel trimis prin email, ulterior, ca 
raspuns oficial. Au fost distorsionate unele informatii si interpretate negativ in raportul final. 

• Au fost foarte utile sfaturile legate de utilizarea Mobility Tool pentru raportare. 

 

Aprecierea sprijinului financiar oferit în cadrul proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul 
Tineret 

Peste 80% dintre respondenți consider că bugetul aocrdat proiectelor de mobilitate este suficient 
și relative sufficient (din totalul de 86 de respondenți). Cei care îl consideră insuficient (14 
persoane) se referă la organizația beneficiară (9 persoane), 5 se referă la participareea propriu-zisă 
la mobilități.            

Variante răspuns  Insuficient 
Relativ 
suficient Suficient 

Nu 
stiu/Nu 
este cazul Total 

In cazul 
mobilitatii/mobilitatilor de care 
ati beneficiat 5.81% 5 37.21% 32 50.00% 43 6.98% 6 86 

In cazul organizatiei beneficiare 10.47% 9 39.53% 34 44.19% 38 5.81% 5 86 

 

Valoarea punctajului oferit (ca medie) este mică, aceasta se plasează la 2.01 (sprijin acordat 
beneficiarilor) și sub 2 (1.95) sprijin oferit instituției beneficiare.  
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Cei care au comentat au reliefat, în majoritate, insuficiența bugetului: 

• Sprijinul financiar oferit in functie de banda de distanta a fost insuficient in multe cazuri. Desi, distanta poate 
fi similara, pretul biletelor (de avion) variaza, chiar daca este achizitionat cu suficient timp in avans. 

• Credem ca la EVS este posibil ca baremul sumelor forfetare sa fie la acelasi nivel ca si in Polonia sau cel putin 
ca si Bulgaria... 

• Este nevoie de un sprijin financiar mai mare și pentru managementul proiectelor și pentru mobilitati. 

• Aici este o problema sensibila deoarece, desi costurile Romaniei sunt aliniate la cele ale Uniunii Europene, 
totusi, bugetul zilnic alocat pentru cazare, masa, activitati, este sub bugetele alocate celorlalte tari.  
Consideram ca acesta trebuie sa creasca deoarece este foarte greu ca in acei 32 euro/zi/participant sa poti 
oferi toate serviciile si activitatile la un nivel ridicat. 

• În cazul modificărilor de buget, s-a încheiat act adițional.  
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5.2. Beneficiari de proiecte de Parteneriate strategice Erasmus+  - KA2 

 
Ponderea beneficiarilor de parteneriate Erasmus este de 43.98% din totalul celor 1469 de 
persoane care au răspuns la această întrebare.  
 

DA 43.98% 646 

NU 56.02% 823 

 

 

5.2.1. Beneficiari proiecte de parteneriate strategice,  Educație școlară 

Beneficiarii parteneriatelor din domeniul Educației Școlare dețin o pondere mare la nivelul 
respondenților – 74.77% (486 de persoane din totalul respondenților – 650 de persoane). Din 
totalul persoanelor care au răspuns la anchetă aceștia dețin cea mai mare pondere, de altfel – 
domeniul educației școlare fiind și cel mai bine cunoscut.  

 

Variante de răspuns Răspunsuri 

DA 74.77% 486 

NU 25.23% 164 
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Tipul instituţiei beneficiare de Parteneriate strategice Erasmus+, domeniul Educație 
școlară 
 

Cea mai mare parte a benficiarilor de parteneriate provin din școli gimnaziale (25.84% - 123 de 
persoane), fiind urmați de cei care provin din colegii, licee vocaționale sau tehnologice (25,84%) și 
de cei din licee sau colegii teoretice (18.49%).   

 

Variante răspuns Răspunsuri 

Liceu/Colegiu teoretic 18.49% 88 

Scoala primara 0.63% 3 

Scoala gimnaziala 33.19% 158 

Universitate 1.47% 7 

Colegiu/Liceu vocational/tehnologic 25.84% 123 

Centru de educatie incluziva/Scoala 
speciala 6.72% 32 

Scoala Profesionala 0.42% 2 

ONG 1.05% 5 

Gradinita 6.93% 33 

ISJ/ISMB 2.31% 11 

DJST 0.00% 0 

Institutie publica (alta decat ISJ sau DJST) 0.63% 3 

Societate privata 0.00% 0 

Alt tip de institutie: 2.31% 11 
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Cei care au făcut comentarii au mai adăugat, ca instituții de proveniență: CCD, CJRAE, facultate, 
Palatul Copiilor, Clubul Copiilor, asociație, liceu pedagogic  

Categorii profesionale ale beneficiarilor Parteneriatelor strategice Erasmus+, domeniul Educație 
școlară 
 
În ceea ce privește apartenența la o categorie profesională – ponderea cea mai mare o dețin 
cadrele didactice – 78.57% (374 de persoane) – fiind urmați de directori - 14.92%. Niciun elev nu a 
răspuns la chestionar, potrivit tabelului de mai jos – chiar inspectorii școlari fiind slab reprezentați 
(14 persoane – 2.94%).  
 

 

Variante răspuns Răspunsuri 

Elevi 0.00% 0 

Studenţi 0.84% 4 

cadre didactice (de la grădiniţă la învăţământ universitar) 78.57% 374 

directori de şcoală 14.92% 71 

inspectori şcolari 2.94% 14 

formatori 0.63% 3 

lucratori de tineret 0.21% 1 

voluntari 0.00% 0 

allte persoane aflate pe piata muncii 0.42% 2 

alte categorii. Care? 1.47% 7 
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În comentarii respondenții au mai adăugat: 

• partener   

• Presedinte ONG  

• director gradiniță  

• si in calitate de director si in calitate de profesor colegiu tehnic 

• Manager de proiect 

Roluri deținute în cadrul proiectelor de Parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educație școlară 

 
Dintre cei care au răspuns (476 de persoane), 74.37% sunt coordonatori de proiect (354 de 
persoane), 31.30% sunt membrii din echipă și 15.13% sunt participanți la activități. Ca și în celelalte 
cazuri coordonatorii de proiect sunt cei care au răspuns întrebărilor, 9 persoane considerând că se 
plasează într-o altă categorie pe care au prezentat-o în comentarii.  
 

  

Variante răspuns Răspunsuri 

Coordonator de proiect 74.37% 354 

Membru in echipa de proiect 31.30% 149 

Participant(a) la activitati din proiect 15.13% 72 

Daca ati avut alt rol, va rugam sa il precizati   9 
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În cadrul comentariilor respondenții au mai adăugat:  

• Partener în proiect     

• coordonator national     

• Am fost doar cursant pentru scriere de proiecte de Parteneriat strategic 

• O anumita perioada (5 lun)i am fost director adjunct.  

• reprezentant legal, monitorizare    

• Coordonator de proiecte si programe europene la nivelul institutiei.  

• Inițial membru în echipa de proiect    

Corelația dintre participarea la proiectele de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatie 
școlara și nevoile de formare profesională 

 
Marea majoritate a  persoanelor care au răspuns la această întrebare (476) consideră că 
participarea la parteneriate în domeniul educației școlare corespunde nevoilor de formare 
profesională  în foarte mare măsură (373 de respondeți – 78.36%) și în mare măsură (89 – 
18.70%).  
 

 
Variante răspuns Răspunsuri 

în foarte mare 
măsură 78.36% 373 

în mare măsură 18.70% 89 

suficient 2.31% 11 

în mică măsură 0.21% 1 

deloc 0.42% 2 
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Corelația  dintre participarea la proiectele de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educația 
școlară și nevoile de dezvoltare personală 
 
Ponderea celor care consider că parteneriatele școlare corepund nevoilor de formare personală 
este și mai mare – 384 de persoane răspund că în măsură foarte mare și 84 – în mare măsură.  
 

Variante răspuns Răspunsuri 

în foarte mare măsură 80.67% 384 

în mare măsură 17.65% 84 

suficient 1.05% 5 

în mică măsură 0.21% 1 

deloc 0.42% 2 
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Corelația dintre derularea unor proiecte de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educație 
școlara și nevoile instituției beneficiare  
 

Instituțiile beneficiare sunt, de asemenea, în foarte mare măsură și în mare măsură beneficiare ale 
parteneriatelor care le asigură formarea angajaților – 388 de respondeți considerând că proiectele 
corespund în foarte mare măsură și 79 – în mare măsură.   

Variante răspuns Răspunsuri 

în foarte mare măsură 81.51% 388 

în mare măsură 16.60% 79 

suficient 1.68% 8 

în mică măsură 0.00% 0 

deloc 0.00% 0 

nu stiu 0.21% 1 

 

 

Aprecierea colaborării cu personalul Agenţiei care a asigurat informarea şi consultanţă în toate 
etapele implementării proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educație școlară 

 
Foarte bine este apreciată cooperarea cu personalul agenției de către beneficiarii parteneriatelor 
strategice din domeniul școlar. Pe primul loc se plasează promtitudinea răspunsurilor – ponderea 
celor care consideră că este foarte bună fiind de 88.24% - 420 de persoane, la care se adaugă cei 
care o consider bună (6.93%). Urmează în ordine, potrivit tabelului, amabilitatea, corectitudinea 
explicațiilor, deschiderea și corectitudinea informațiilor oferite. 
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Variante răspuns  foarte bună bună 
nici bună, nici 
slabă foarte slabă 

nu pot 
aprecia/nu se 
aplică 

Deschidere 85.71% 408 9.45% 45 1.26% 6 0.00% 0 3.57% 17 

Amabilitate 88.03% 419 7.56% 36 0.63% 3 0.21% 1 3.57% 17 

Explicatii clare, 80.46% 383 13.45% 64 2.10% 10 0.42% 2 3.57% 17 

Explicatii corecte 86.34% 411 8.19% 39 1.05% 5 0.21% 1 4.20% 20 

Promptitudine 88.24% 420 6.93% 33 0.84% 4 0.21% 1 3.78% 18 

 

 

Comentarii se centrează mai ales pe aspectele pozitive: 

• Ședința de informare a fost foarte bine organizată, explicațiile au fost date cu amabilitate , tact și 
competență.   

• SUNT MULTUMIT DE COLABORAREA   CU  PERSONALUL  AGENTIEI       

• Raspunsuri mai punctuale. Cu da sau nu.           

• Colaborarea a fost una foarte buna            

• S-a răspuns de fiecare dată la nelămuririle pe care le-am adresat pe e-mailul persoanei din AN responsabile 
de proiectul nostru, dar de fiecare dată telefonic. Răspunsurile au fost vagi, scurte și fără lămuriri clare. 

• Avand in vedere ca fiecare proiect are un context specific ar trebui sa se analizeze situatia particulara ridicata 
de beneficiar, chiar daca aceasta este mai neobisnuita sau implica aspecte care trebuiesc cercetate sau care 
au legatura cu activitatea altor institutii. De asemenea personalul care lucreaza pe proiecte si coordonatorii 
trebuiesc sustinuti mult mai mult in relatia cu scoala si alte institutii, pentru ca in realitate acestia ajung la 
mijloc intampinand rezistenta atat la nivelul institutiei de implementare a proiectului care are niste cerinte 
cat si din partea AN care are alte cerinte, ambele organizatii fiind interesate de propriile obiective si mai putin 
de respectarea drepturilor si intereselor personalului implicat in proiecte.  

• Apreciem colaborarea, promptitudinea cu care personalul Agentiei a raspuns solicitarilor noastre si sprijinul 
pe care ni l-a acordat in toate etapele proiectului. 

• Inca nu am depus formularul de candidatura pentru Parteneriat strategic Erasmus +, urmeaza in martie 2018. 
Am colaborat foarte bine cu formatorii care au derulat atelierul de scriere de proiecte. 

• Mulțumiri !                

• Foarte buna.                
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• Apreciez foarte mult promptitudinea si claritatea indrumarilor primite de la personalul agentiei.      

• Mulțumim doamnei Eugenia Stănescu pentru colaborare și sprijinul acordat pe perioada derulării proiectului.    

• Personalul AN a dat dovada de înalt profesionalism, sprijin și promptitudine.       

• M-as bucura daca s-ar putea ca raspunsurile si explicatiile sa fie trimise in scris, ca raspuns la emailuri, nu 
doar telefonic; ar fi mai bine, pentru ca la email te poti intoarce oricand, ca sa verifici informatia primita, 
atunci cand ai uitat anumite detalii. 

• Colaborare excelenta!              

• Am intalnit o echipa de ărofesionisti la seminarul de consiliere din luna octombrie 2017.      

• Mulțumesc ANPCDEFP!              

• Multumim pentru colaborare si indrumare!           

• Nu sunt persoana de contact ci AN in proiectul de parteneriat strategic si nu am avut ocazia sa comunic decat 
foarte putin cu reprezentantii Agentiei in acest caz. 

• Raspunsurile care se solicita din partea agentiel la problemele intampinate in derularea proiectelor sa fie 
clare si concise, fara ambiguitate si loc de interpretare. 

• Apreciez pozitiv colaborarea.             

• Am beneficiat de indicatii utile si foarte bune care m- au ajutat in finalizarea unui proiect si in implementarea 
celui actual. Am o colaborare foarte buna cu personalul Agentiei de mai multi ani. 

• Resimt nevoia exemplelor de buna practica in implementarea proiectelor.       

• Fiind in primul proiect de acest gen, as fi avut nevoie de un ghid financiar detaliat, scris.        

• Recunoștință Doamnei Veronica Simionescu!          

Aprecierea colaborării cu personalul Agenţiei în timpul misiunilor de control/audit al proiectelor 
de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatie scolara 
 
În ceea ce privește colaborarea cu personalul agenției pe parcursul misiunilor deverificare sau 
audit rezultatele sunt foarte bune și se plasează peste 60% la toate caracteristicile, pe primul loc 
plasându-se explicațiile corecte.  Aproximativ 40% dintre cei care au răspuns (476 de persoane) nu 
au avut până la data completării misiuni de control sau audit.  
 

Variante răspuns  foarte bună bună 
nici bună, 
nici slabă 

foarte 
slabă 

nu pot aprecia/nu 
se aplică 

Deschidere 53.36% 254 6.30% 30 0.42% 2 0.00% 0 39.92% 190 

Amabilitate 53.99% 257 5.67% 27 0.21% 1 0.21% 1 39.92% 190 

Explicatii clare 52.73% 251 6.51% 31 0.63% 3 0.21% 1 39.92% 190 

Explicatii corecte 54.20% 258 5.04% 24 0.42% 2 0.21% 1 40.13% 191 

Promptitudine 53.57% 255 5.88% 28 0.42% 2 0.00% 0 40.13% 191 
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Comentariile vin cu explicitări privind selecția răspunsului, dar din acestea rezultă în 
continuare confuzia care se face între monitorizări și misiunile de control sau audit.  
 

• Am fost tratată cu foarte mult respect, rigoare și amabilitate.         

• nu am comentarii deocamdata             

• Personalul a dat dovada de amabilitate si explicatii clare si corecte         

• Nu am avut un asemenea control pana in prezent, ceea ce este foarte bine pentru ca prea multe controale 
genereaza stres neproductiv. Chiar as considera ca ar trebui indentificate modalitati alternative de control, in 
forma unor raportari voluntare si chiar chestionare de genul celui de fata.  

• Pana la data completarii acestui chestionar nu am primit  vizita personalului Agentiei in cadrul misiunilor de 
control.    

• Nu am intrat inca in contact cu personalul Agentiei in misiuni de control/ audit         

• Foarte buna.                

• Multumim!                 

• Nu s-au efectuat actiuni de control in institutia noastra.          

• liceul nu a participat la actiuni de audit din partea agentiei         

• Nu am avut misiuni de control/ audit al proiectului până la momentul completării chestionarului.      

• Multumim pentru sprijin si indrumare profesionala!          

• Mulțumesc  d-nei Mădălina Soveja, pentru profesionalism, promptitudine și înțelegere.. De câte ori a fost 
cazul am avut parte de îndrumare, explicații necesare. 

• Colaborare foarte buna!               

• Multumim inca o data pentru indrumare!            

• Proiectele au început implementarea în septembrie 2017.         

• Proiectul este in derulare in faza initiala.            

Aprecierea sprijinului financiar oferit in cadrul proiectului/proiectelor de parteneriat strategic 
Erasmus+, domeniul Educație școlară 
 

Și în cazul parteneriatelor strategice – educație școlară – respondenții consideră că finanțarea 
primită este suficientă sau relativ suficientă (aproximativ 90% dintre respondeți dau aceste 
răspunsuri).  De fapt cei care fac comentarii (și care îi reprezintă mai ales pe cei care nu consider 
finanțarea ca fiind suficientă, dar nu numai de către aceștia) – vin cu argument și explicații relativ 
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convingătoare pentru faptul că nu este suficientă finanțarea.  Mediile punctajelor acordate sunt 
mici – se plasează la valoarea 2.   

  Insuficient 
Relativ 
suficient Suficient 

Nu stiu/Nu 
este cazul Total 

In cazul organizatiei 
beneficiare 4.62% 22 29.20% 139 63.03% 300 3.15% 15 476 

 

 

Comentariile subliniază, în cele mai multe cazuri, faptul că fondurile nu sunt suficiente:  

• Fondurile aprobate au fost cele prevăzute în formularul de candidatură.          

• Finanțarea primită pentru reuniunile transnaționale nu acoperă cheltuielile reale ceea ce duce uneori la 
refuzul de a participa la astfel de reuniuni din partea unor colegi. Nu am primit finanțare pentru multe dintre 
vizitele de proiect ceea ce crează rupturi de ritm în derularea proiectului. 

• Sumele alocate au fost suficiente              

• Ar fi de preferat o mai mare flexibilitate a sectiunilor bugetului in privinta transferabilitatii.       

• mai mare flexibilitate intre capitolele bugetare  ar fi utila; de asemenea o separatie mai clara pentru plata 
personalului pentru ca altfel aceasta este considerata ca nefiind o prioritate. Un mai mare sprijin pentru 
activitatile locale ar fi necesar pentru ca acestea ofera baza prestatiilor pe care participantii le au in cadrul 
activitatilor transnationale si in esenta cea mai mare parte a proceselor de invatare si formare au loc tot la 
nivel local, schimbul de bune practici fiind numai o sursa care daca nu poate fi fructificata suficient prin 
activitatea curenta din scoala degeaba este finantata in forma mobilitatiilor.  

• Suficienta bugetului este o previziune, care speram sa fie confirmata de experienta la primul LTT din cadrul 
proiectului.    

• Suficient, dar modalitatea de acordare a finantarii in transe pe fiecare an 40%, au creat cateva probleme la 
inceputul fiecarui an de proiect. Celelalte scoli partenere au primit avans 80% din suma (Romania a fost 
singura tara dintre parteneri, in care avansul a fost impartit in 2 transe) 

• Consider ca la intalnirile transnationale ar trebui alocata o suma mai mare de fonduri din cadrul proiectului.     

• Suma alocata transportului nu acopera costul biletelor de avion in cazul zborurilor cu escala plus distantele de 
la localitatea de plecare pana la aeroport atat in tara de plecare cat si in tara gazda.  

• Nu sunt suficienti banii pentru transport, deoarece nu avem zboruri directe peste tot        

• Consider ca uneori banii pentru TM si LTTA sunt insuficienti (mai ales pentru tari ca Franta sau tari 
Scandinave).     

• Pentru aceeași muncă în realizarea produselor intelectuale, un profesor din România primește mult mai puțin 
decât un profesor din Italia. În calitate de manager/ coordonator parteneriat strategic, pentru o oră primesc 
mai puțin decât o oră ca profesor în specialitatea mea. Evident că acest aspect nu constituie o piedică în a-mi 
îndeplini atribuțiile cu profesionalism, dar este nedrept, deoarece activitatea de PMI este mult mai complexă 
decât activitatea la clasă.  

In cazul organizatiei beneficiare
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• Consider ca,uneori, bugetarea unor mobilități din cadrul proiectelor, in special pentru costurile de subzistenta, 
nu tine cont de țara in care se desfășoară mobilitatea si de nivelul prețurilor din acea țara sau 
regiune.Exemplu: Țările Nordice.   

• Din păcate, nu acoperă cheltuielile necesare. Am fost singurii din țările europene partenere care am primit 
grantul defalcat, 40% în primul an și iar 40% în al doilea an. Acest lucru ne-a dat mari bătăi de cap cu 
cheltuielile pentru mobilități.  
De ce regulile diferă pentru România și nu este privită la nivel de egalitate cu celelalte țări membre UE?   

• Proiectul a fost aprobat cu unele IOs nefinantate, dar acestea au trebuit realizate, intrucat cele cu finantare 
nu se puteau realiza decat pe baza celor nefinantate (proiectul in sine nu se poate realiza partial, el are o 
coloana vertebrala bine inchegata, din care nu se pot realiza doar bucati singulare). In plus, din cauza 
insuficientei bugetului aprobat, bugetul de la PMI se cheltuieste pe diseminare, calatorii, etc. si nu efectiv 
pentru managementul proiectului... 

• Dintr-o eroare la scrierea proiectului nu au fost prevazute sume individual support. Pe de o parte suntem 
scoala partenera, iar pe de alta parte scoala coordonatoare a completat bugetul si probabil a considerat ca 
nu avem nevoie. Nici noi si nici peroanele care au vizualizat, ca sa zic asa propiectul in faza de scriere nu au 
observat probabil aceasta scapare. Acest lucru ne creaza dificultati cu ocazia fiecarei deplasari carora trebuie 
sa le facem fata.  

• VA MULTUMIM !                

• Ar trebui sa existe un coeficient de corectie pentru locatii deosebite, unde costurile de transport sunt foarte 
ridicate - exemplu Polonia.   

• Din păcate, calculatorul de distanțe nu calculează distanțele reale dintre localități și deplasările interne      

• Din neatenția coordonatorului proiectului ”Home Alone”, instituția noastră beneficiază doar de grant pentru 
managementul proiectului, nu și pentru mobilități. 

5.2.2 Beneficiari proiecte de parteneriat, Educație universitară 
 
Potrivit tabelului care urmează numărul respondenților care au implementat proiecte de 
parteneriat strategic este mic. Sunt 49 de persoane din totalul de 636 care au răspuns la această 
întrebare. 
 

Variante răspuns Răspunsuri 

DA 7.70% 49 

NU 92.30% 587 
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Tipul instituţiei beneficiarilor de Parteneriate strategice Erasmus+, domeniul Educație 
universitară 
 
Cea mai mare parte a respondenților provin din universități (28 de persoane), o parte au selectat 
instituțiile publice (15 persoane), 3 fiind din societăți private sau alte instituții. Doar 47 de 
persoane au răspuns la această întrebare.  
 

Variante de răspuns Răspunsuri 

Universitate 59.57% 28 

ONG 0.00% 0 

ISJ/ISMB 0.00% 0 

Institutie publica 31.91% 15 

Societate privata 6.38% 3 

Alt tip de institutie. Precizati care 2.13% 1 

 

 

La categoria ”altele” un singur respondent a a precizat ”gradiniță”.  

Categorii profesionale ale celor care au beneficiat de serviciile oferite de ANPCDEFP pentru 
parteneriate strategice Erasmus+, domeniul Educatie universitara 
 
Gruparea pe categorii profesionale a respondenților, potrivit tabelului, este următoarea:  
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Variante răspuns Răspunsuri 

studenţi 12.77% 6 

cadre didactice (de la grădiniţă la învăţământ 
universitar) 61.70% 29 

directori de şcoală 2.13% 1 

inspectori şcolari 0.00% 0 

formatori 6.38% 3 

lucratori de tineret 0.00% 0 

voluntari 2.13% 1 

allte persoane aflate pe piata muncii 8.51% 4 

alte categorii. Care? 6.38% 3 

 
Se poate observa că cei mai mulți sunt cadre didactice (29 persoane), fiind urmați de studenți (6), 
voluntari (2 persoane) și directori (2 persoane) .  
 

 

Comentariile făcute au completat categoriile cu: cercetător, profesor universitar, membru echipă 
proiect. 

 
Rolul deținut în cadrul proiectului/proiectelor de Parteneriat strategic Erasmus+, domeniul 
Educație universitară 
 

Rolul deținut de respondenți în parteneriate este următorul: membru în echipa de proiect – 23 de 
persoane, coordonator de proiect (16), participant la proiect – 8 persoane.  
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Variante răspuns Răspunsuri 

Coordonator de proiect 34.04% 16 

Membru in echipa de proiect 48.94% 23 

Participant(a) la activitati din proiect 17.02% 8 

Ati avut alt rol 4.26% 2 

Daca ati avut alt rol, va rugam sa il precizati:   2 

 

 

Comentarii  au precizat la ”alte roluri” pe cel de partener și pe cel de responsabil control intern 

 
Corelația dintre participarea la proiectele de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatie 
universitara și nevoile de formare profesională 
 

Și în cazul parteneriatelor implementate pentru educația universitară peste 90% (43 din 47 
respondenți) le consideră în foarte mare măsură și în mare măsură corespunzătoare, adecvate 
nevoilor proprii de formare profesională.  O singură persoană a considerat proiectul neadecvat. 

  

Variante de răspuns Răspunsuri 

în foarte mare 
măsură 70.21% 33 

în mare măsură 21.28% 10 

suficient 6.38% 3 

în mică măsură 0.00% 0 

deloc 2.13% 1 
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Corelația dintre participarea la proiectele de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatie 
universitara și nevoile de dezvoltare profesională 
 

Referitor la dezvoltarea personală – ponderi foarte mari le dețin răspunsurile care consideră 
parteneriatele strategice în foarte mare măsură (34 persoane) sau în mare măsură (11 persoane) 
adecvate.   

Variante răspuns Răspunsuri 

în foarte mare 
măsură 72.34% 34 

în mare măsură 23.40% 11 

suficient 4.26% 2 

în mică măsură 0.00% 0 

deloc 0.00% 0 
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Corelația dintre participarea la proiectele de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatie 
universitara și nevoile instituției beneficiare 
 

Și în cazul instituțiilor implicate în parteneriate respondeții consideră că proiectele corespund 
nevoilor de formare ale personalului acestora. Sunt 35 de respondenți care apreciază  contribuția 
ca fiind în foarte mare măsură și 9 care consideră că acestea răspund nevoilor de formare 
instituțională în mare măsură.  

Variante răspuns Răspunsuri 

în foarte mare 
măsură 74.47% 35 

în mare măsură 19.15% 9 

suficient 4.26% 2 

în mică măsură 0.00% 0 

deloc 0.00% 0 

nu stiu 2.13% 1 
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Aprecierea colaborării cu personalul Agenţiei care a asigurat informarea şi consultanţă în toate 
etapele proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educație universitară 
 

Foarte bine apreciată este cooperarea cu personalul agenției în ceea ce privește activitățile de 
informare și consultanță. Niciun respondent nu a selectat calificativul foarte slab, 4 dintre aceștia 
consideră că nu se plaica sau că nu pot aprecia, o singură persoană o consideră nici bună și nici 
slabă, dar scorurile acordate de restul respondenților sunt de peste 80%. Pe primul loc se plasează 
amabilitatea (42 de respondenți), urmată de deschidere, explicațiile corecte, promtitudine, 
explicațiile clare.     

Variante răspuns  foarte bună bună 
nici bună, 
nici slabă 

foarte 
slabă 

nu pot 
aprecia/nu 
se aplică 

Deschidere 85.11% 40 4.26% 2 2.13% 1 0.00% 0 8.51% 4 

Amabilitate 87.23% 41 2.13% 1 2.13% 1 0.00% 0 8.51% 4 

Explicatii clare, 80.85% 38 8.51% 4 2.13% 1 0.00% 0 8.51% 4 

Explicatii corecte 82.98% 39 6.38% 3 2.13% 1 0.00% 0 8.51% 4 

Promptitudine 82.98% 39 6.38% 3 2.13% 1 0.00% 0 8.51% 4 
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Aprecierea colaborării cu personalul Agenţiei în timpul misiunilor de control/audit al proiectelor 
de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educație universitară 
 

Colaborarea cu personalul care participă la misiunile de control sau de audit este foarte bine 
apreciată de respondenți – răspunsurile acestora se plasează în jurul ponderii de 70% - cele 5 
caracteristici luate în considerare plasându-se în următoarea ordine (ușor modificată față de cea 
eixtentă la celelalte acțiuni sau domenii):  amabilitate, explicații corecte, promtitudine, explicații 
clare și deschidere (deschiderea ocupând ultimul loc de această dată). 14 persoane nu și-au putut 
exprima opinia.  

 Variante  răspuns foarte bună bună 
nici bună, 
nici slabă 

foarte 
slabă 

nu pot aprecia/nu se 
aplică 

Deschidere 63.83% 30 6.38% 3 0.00% 0 0.00% 0 29.79% 14 

Amabilitate 68.09% 32 2.13% 1 0.00% 0 0.00% 0 29.79% 14 

Explicatii clare 65.96% 31 4.26% 2 0.00% 0 0.00% 0 29.79% 14 

Explicatii corecte 68.09% 32 2.13% 1 0.00% 0 0.00% 0 29.79% 14 

Promptitudine 68.09% 32 2.13% 1 0.00% 0 0.00% 0 29.79% 14 
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Aprecierea sprijinului financiar oferit in cadrul proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+, 
domeniul Educație universitară   

 
Sprijinul financiar oferit proiectelor strategice este considerat și în cazul educației universitare ca 
fiind suficient și relativ suficient de 40 de respondenți din 47.  Dintre cei care au răspuns, 6 îl 
consider insuficient și unul singur nu poate să aprecieze. Numărul respondenților este foarte mic și 
media se plasează sub valoarea 2.  
        

Variante răspuns  Insuficient 
Relativ 
suficient Suficient 

Nu stiu/Nu 
este cazul Total 

In cazul organizatiei 
beneficiare 12.77% 6 34.04% 16 51.06% 24 2.13% 1 47 

 

 
 
Comentariile vin cu detalii care sprijină opiniile celor care consider insufficient ajutorul oferit: 

• Complet insuficient, decalaj urias fata de alti membri ai UE. Am pierdut parteneri din cauza insuficientei 
valorii sprijinului financiar acordat. 
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• tarifele pentru activitatile desfasurate in aceste proiecte sunt infime in comparatie cu tarifele practiate pentru 
proiecte de cercetare d acelasi tip de personal; inclusiv studentii au un tarif MULT inferior unei activitati pe 
care o pot presta in regim de angajat cu studii medii.  

• Sprijinul financiar este insuficient raportat la volumul de munca necesar pentru realizarea rezultatelor 
intelectuale care se bazeaza in principal pe activitati de cercetare, creare, dezvoltare si imbogatire continut 
informational. Tarifele de costuri utilizate pentru remunerarea muncii depuse nu sunt echitabile, existand 
diferente semnificative intre recompensarea zilelelor de munca, in functie de tara de provenienta. Desi 
continutul muncii este acelasi, nivelul de recompensare este semnificativ diferit.  

5.2.3. Beneficiari proiecte de parteneriat,  domeniul VET 

 
Foarte puțini dintre cele 634 de persoane care au răspuns la întrebare au primit finanțare pentru 
parteneriate VET – și anume 59 de persoane (9.31%).  
 

Variante de răspuns Răspunsuri 

DA 9.31% 59 

NU 90.69% 575 
 

 

 
 
Tipul instituţiei beneficiarilor parteneriatelor strategice Erasmus+, domeniul VET 
 
Cei mai mulți respondenți provin din colegii, licee vocaționale și tehnologice (20), urmați de cei 
care provin din ONG-uri (17), din  licee sau colegii teoretice (5). Au răspuns 61 de persoane din 
totalul celor 1979 de repondenți care au continuat să răspundă chestionarului.  Nu participă la 
acest domeniu grădinițele, școlile gimnaziale, centrele de educație incluzivă/ școlile special, dar 
nici școlile profesionale, ISJ/ ISMB, DJST.  
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Variante răspuns Răspunsuri 

Liceu/Colegiu teoretic 8.20% 5 

Scoala primara 0.00% 0 

Scoala gimnaziala 0.00% 0 

Universitate 6.56% 4 

Colegiu/Liceu vocational/tehnologic 32.79% 20 

Centru de educatie incluziva/Scoala speciala 0.00% 0 

Centru de formare 6.56% 4 

Scoala Profesionala 0.00% 0 

ONG 27.87% 17 

Gradinita 0.00% 0 

ISJ/ISMB 0.00% 0 

DJST 0.00% 0 

Institutie publica (alta decat ISJ sau DJST) 0.00% 0 

Societate privata 4.92% 3 

Alt tip de institutie. Precizati care: 13.11% 8 

 

 
 
Comentariile adaugă și următoarele instituții:  

• Institut national de cercetare stiintifica 

• Institut de cercetare - dezvoltare 

• Scoala Postliceala   

• societate cu raspundere limitata ce desfasoara activitati educationale, ofera consulanta in domeniul 
educational si scriere de proiecte, dezvolta platform de e-learning si continut specific dedicat 

• spital   

• INCD 
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Categorii profesionale ale beneficiarilor de parteneriate strategice Erasmus+, domeniul VET 
 
Categoriile profesionale cărora aparțin sunt, în ordine: cadre didactice (17), formatori (17), 
directori de școală. Au răspuns de această dată și 2 elevi din liceele/ colegiile vocaționale sau 
tehnologice.   

 

Variante răspuns Răspunsuri 

elevi in licee/colegii teoretice 0.00% 0 

elevi in licee/colegii tehnice/tehnologice/vocationale 3.28% 2 

studenţi 0.00% 0 

cadre didactice (de la grădiniţă la învăţământ universitar) 27.87% 17 

directori de şcoală 18.03% 11 

inspectori şcolari 0.00% 0 

formatori 27.87% 17 

lucratori de tineret 1.64% 1 

voluntari 1.64% 1 

allte persoane aflate pe piata muncii 9.84% 6 

alte categorii. Care? 9.84% 6 

 
 

 

În comentarii respondenți au mai adăugat: 

• Cercetator   

• dezvoltator de e-learning 

• manager proiect   

• consilier școlar in liceu tehnologic  
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Rolul deținut în cadrul proiectelor de Parteneriat strategic Erasmus+, domeniul VET 

 
Respondenții (61 în total) au avut ca rol pe cel de coordonator (39 persoane), membru în echipa 
de proiect (23), fiind și 2 participanți.  
 

Variante răspuns Răspunsuri 

Coordonator de proiect 63.93% 39 

Membru in echipa de proiect 37.70% 23 

Participant(a) la activitati din proiect 3.28% 2 

Ati avut alt rol 6.56% 4 

Daca ati avut alt rol, va rugam sa il precizati   5 

 

 
 
La comentarii respondenții au adăugat categoriilor și următoarele: 

• reponsabil în instituția parteneră 

• membru în echipă 

• director instituție 

• monitor 

Corelația dintre participarea la proiectele de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul VET și 
nevoile de formare profesională 
 
Dintre cele 61 de persoane care au răspuns la întrebare 57 de respondenți consideră că proiectele 
au corespuns nevoilor lor profesionale în foarte mare măsură și în mare măsură.  O persoană 
consider că participarea la proiect nu a corespuns deloc cu nevoile sale de formare profesională și 
2 consideră că în mică măsură proiectul a răspuns acestor nevoi.  
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Variante răspuns Răspunsuri 

în foarte mare 
măsură 72.13% 44 

în mare măsură 21.31% 13 

suficient 1.64% 1 

în mică măsură 3.28% 2 

deloc 1.64% 1 

 

 
 

Corelația dintre participarea la proiectele de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul VET și 
nevoile de dezvoltare personală 

 
Practic aceleași răspunsuri sunt oferite și referitor la corespondența dintre activitățile proiectului și 
nevoile de dezvoltare profesională – 57 de persoane consideră proiectele ca fiind utile și adecvate 
dezvoltării lor personale.  

Variante răspuns Răspunsuri 

în foarte mare 
măsură 72.13% 44 

în mare măsură 21.31% 13 

suficient 3.28% 2 

în mică măsură 1.64% 1 

deloc 1.64% 1 
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Corelația dintre derularea unor proiecte de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul VET și 
nevoile institutiei beneficiare a proiectului 
 
Dintre cei 61 de respondenți, 41 au răspuns că proiectul a răspuns îm foarte mare măsură și în 
mare măsură nevoilor instituției – peste 90%.  
 

Variante răspuns Răspunsuri 

în foarte mare măsură 78.69% 48 

în mare măsură 16.39% 10 

suficient 3.28% 2 

în mică măsură 0.00% 0 

deloc 1.64% 1 

nu stiu 0.00% 0 
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Aprecierea colaborării cu personalul Agenţiei care a asigurat informarea şi consultanţă în toate 
etapele proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul VET  

Colaborarea cu  personalul agenției în ceea ce privește informarea și consultanța sunt appreciate 
de aproximativ 90% dintre respondenți ca fiind foarte bună și bună pentru toate caracteristicile 
luate în considerare. Amabilitatea și explicațiile corecte se plasează pe primele locuri, fiind urmate 
de deschidere, promtitudine și claritatea explicațiilor.        
   

Variante răspuns  foarte bună bună 
nici bună, 
nici slabă 

foarte 
slabă 

nu pot 
aprecia/nu se 
aplică 

Deschidere 80.33% 49 9.84% 6 0.00% 0 0.00% 0 9.84% 6 

Amabilitate 81.97% 50 8.20% 5 0.00% 0 0.00% 0 9.84% 6 

Explicatii clare, 75.41% 46 11.48% 7 3.28% 2 0.00% 0 9.84% 6 

Explicatii corecte 81.97% 50 8.20% 5 0.00% 0 0.00% 0 9.84% 6 

Promptitudine 77.05% 47 11.48% 7 1.64% 1 0.00% 0 9.84% 6 

 

 

Comentari ile au fost următoarele:  

• Mulțumimmult personalului Agenției pentru îndrumarea promtă și adeecvată 

• Felicitări! 

• Uneori o întârziere de 1-2 zile a unui răspuns contează foarte mult 

 
Aprecierea colaborării cu personalul Agenţiei în timpul misiunilor de control/audit al proiectelor 
de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul VET    
 

Colaborarea cu reprezentanții Agenției pe durata misiunilor de verificare și audit a fost apreciată 
de către respondenți ca fiind foarte bună și bună de peste două treimi dintre respondenți (40 de 
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persoane). Ordinea caracteristicilor a fost deschiderea, amabilitatea și promtitudinea, urmate de 
explicațiile clare și corecte.  

 Variante răspuns foarte bună bună 
nici bună, 
nici slabă foarte slabă 

nu pot 
aprecia/nu se 
aplică 

Deschidere 59.02% 36 6.56% 4 0.00% 0 0.00% 0 34.43% 21 

Amabilitate 57.38% 35 6.56% 4 1.64% 1 0.00% 0 34.43% 21 

Explicatii clare 55.74% 34 8.20% 5 1.64% 1 0.00% 0 34.43% 21 

Explicatii corecte 55.74% 34 8.20% 5 1.64% 1 0.00% 0 34.43% 21 

Promptitudine 57.38% 35 6.56% 4 1.64% 1 0.00% 0 34.43% 21 
 

 

Comentarii le făcute au fost următoarele:  

• Relație excelentă. M-au ajutat foarte mult. A fost mai mult un audit pentru creșterea performanțelor 
consorțiului 

• Felicitări 

• Mulțumim! 

• La prima intalnire a partenerilor am beneficiat si de participarea unui reprezentant al Agentiei Nationale. 

Aprecierea sprijinul financiar oferit in cadrul proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+, 
domeniul VET 
   
Sprijinul financiar acordat instituției prin parteneriatele strategice VET este considerat de 49 de 
persoane din 61 ca fiind relativ suficient și suficient.  
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Variante răspuns  Insuficient 
Relativ 
suficient Suficient 

Nu 
stiu/Nu 
este cazul Total 

In cazul organizatiei beneficiare 11.48% 7 37.70% 23 42.62% 26 8.20% 5 61 

 

 

Comentariile, ca și în cazul celorlalți participanți de la alte domenii, vin să reliefeze situații 
problematice legate de buget sau de modul în care acesta de calculează pentru transport sau – 
incorect din punctul acestora de vedere – ca sumă mai mică pe expert în cazul României decât în 
cel al partenerilor europeni (cazul celor care lucrează în comun la produsele intelectuale): 

• estimarea bugetara initiala a fost redusa la evaluarea ofertei fapt care a condus la o reevaluare in cadrul 
parteneriatului a activitatilor si gasirii de solutii pentru incadrarea in bugetul aprobat fara a modifica 
activitatile propuse , calitate si cantitatea produselor ce urmeaza a fi obtinute si respectarea tuturor 
indicatorilor asumati prin oferta. 

• Credem ca ar trebui justificate diminuarile de cheltuieli la nivelul partenerilor/proiectului.       

• Proiectul este coordonat de Spania iar in formularul de aplicatie nu este prevazut suport individual.     

• 1. Limitele pentru Transnational Meetings sunt insuficiente si domeniile sunt prea largi. Propunere: 0-1000 km - 
500 EUR, 1000-2000 km - 800 EUR, peste 2000 km - 1000 EUR 
2. Limitele pentru transport si subzistenta la Learning Activities sunt insuficiente. Propunere: Transport: 0-1000 
km - 300 EUR, 1000-2000 km - 400 EUR, peste 2000 km - 500 EUR, Subzistenta: 150 EUR/zi (tinand cont ca 
numai hotelul este in jur de 100-120 EUR/zi) 
3. Limita de 74 EUR / zi la IO Teacher dezechilibreaza activitatile specifice elaborarii IO, tinand cont ca ajunge 
sa fie si de 3 ori mai mica decat in cazul altor membri ai consortiului. Propunere: min 100 EUR / zi 

• Exista dezechilibre in felul in care sunt stabilite sumele necesare participarii la diferitele tipuri de mobilitati 
(intalniri transnationale de management, mobilitati de formare de tip blended)in functie de tara in care se 
participa. Din acest motiv, bugetul alocat managementului trebuie redirectionat pentru sustinerea participarii 
la aceste activitati. Calculatorul de distante si suma forfetara stabilita in functie de numarul kilometrilor nu 
sunt cele mai bune solutii gasite de Comisie.  
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5.2.4. Beneficiari proiecte de parteneriat,  domeniul Educația adulților 

 
Doar 38 de persoane, din totalul de 633 care au răspuns la această întrebare, au implementat un 
parteneriat strategic în domeniul educației adulților (6% din totalul respondenților). 
 

Variante răspuns Răspunsuri 

DA 6.00% 38 

NU 94.00% 595 

 

 

Tipul de instituţie a beneficiarilor de proiecte de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul 
Educația adulților 
 

Cei care au răspuns întrebărilor provin din ONG-uri (15), asociații (7), restul distribuindu-se între 
celelalte instituții (mai puțin de 3 persoane).  Considerând că respondenții care au oferit 
răspunsuri reprezintă, de fapt, instituțiile specifice educației adulților, se poate spune că 
organizațiile non-guvernamentale reprezintă majoritatea instituțiilor candidate și beneficiare 
pentru acest domeniu.  

Variante răspuns Răspunsuri 

Liceu/Colegiu teoretic 5.56% 2 

Scoala primara 0.00% 0 

Scoala gimnaziala 0.00% 0 

Universitate 5.56% 2 

Colegiu/Liceu vocational/tehnologic 2.78% 1 

Centru de educatie incluziva/Scoala speciala 0.00% 0 

Scoala Profesionala 0.00% 0 

ONG 41.67% 15 

Asociatie 19.44% 7 

Fundatie 5.56% 2 

Gradinita 2.78% 1 

ISJ/ISMB 0.00% 0 

DJST 0.00% 0 

Institutie publica (alta decat ISJ sau DJST) 8.33% 3 

Alt tip de institutie. Precizati care: 8.33% 3 
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Comentariile au adăugat la instituții: INCD, Ministerul Justiției, penitenciar 

Categorii profesionale ale beneficiarilor de servicii oferite de ANPCDEFP pentru parteneriate 
strategice Erasmus+, domeniul Educatia adultilor 
 

Categoriile din care fac parte respondenții sunt : formatori (10), membri în asociație sau fundație 
(9), cadre didactice (4).   

Variante răspuns Răspunsuri 

elevi 0.00% 0 

studenţi 2.78% 1 

parinti 0.00% 0 

cadre didactice (de la grădiniţă la învăţământ universitar) 11.11% 4 

directori de şcoală 2.78% 1 

inspectori şcolari 2.78% 1 

formatori 27.78% 10 

lucratori de tineret 0.00% 0 

voluntari SEV 0.00% 0 

voluntari seniori 2.78% 1 

membrii in asociatie/fundatie 25.00% 9 

allte persoane aflate pe piata muncii 5.56% 2 

Alte categorii. Care? 19.44% 7 
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Comentariile făcute de cei care au precizat ca apartinând unei alte categorii sunt următoarele : 

• Președinte asociație (ONG) 

• Director organizație 

• Cadru didactic universitar 

• Angajat 

• Personal din cadrul unei administrații din justiție 

• Consilier școlar (liceu tehnologic) 

• Cercetător 

Rolul deținut în cadrul proiectelor de Parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educația 
adulților 
 

Cea mai mare parte a respondenților (care în total au fost 36 pentru această întrebare) sunt 
coordonatori de proiect (26). Restul sunt reprezentați de membrii din echipă și de participanții la 
diverse activități ale proiectului.  

Variante de răspuns Răspunsuri 

Coordonator de proiect 72.22% 26 

Membru in echipa de proiect 33.33% 12 

Participant(a) la activitati din proiect 11.11% 4 

Ati avut alt rol 0.00% 0 
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Corelația dintre participarea la proiectele de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educația 
adulților și nevoile de formare profesională 
 

Și în cazul parteneriatelor  din domeniul educației adulților cei mai mulți (80.56% - 29 de persoane, 
din totalul de 36) consideră că participarea la păroiect a corespuns în foarte mare măsură nevoilor 
de formare, la aceștia adăugându-se alți 16.67% care consideră că în mare măsură proiectul a 
corepuns acestor nevoi.  

Variante răspuns Răspunsuri 

în foarte mare măsură 80.56% 29 

în mare măsură 16.67% 6 

suficient 2.78% 1 

în mică măsură 0.00% 0 

deloc 0.00% 0 
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Corelația dintre participarea la proiectele de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educația 
adulților și nevoile de dezvoltare personală 
 

Ponderile în ceea ce privește dezvoltarea personală sunt ușor diferite – peste 90% dintre 
respondenți considerând că proiectul a corespund nevoilor lor de dezvoltare personală. 3 dintre 
aceștia evaluează însă cu calificativul suficient. 

Variante răspuns Răspunsuri 

în foarte mare 
măsură 83.33% 30 

în mare măsură 8.33% 3 

suficient 8.33% 3 

în mică măsură 0.00% 0 

deloc 0.00% 0 

 

 

Corelația dintre derularea unor proiecte de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatia 
adultilorr și nevoile institutiei beneficiare  

O singură persoană din cele 36 care au răspuns acordă calificativul suficient corespondenței dintre 
nevoile de formare ale instituției și proiect. Restul consideră că proiectele corespund în foarte 
mare măsură (31 de persoane) și  4 în mare măsură nevoilor instituționale.  

Variante de răspuns Răspunsuri 

în foarte mare 
măsură 86.11% 31 

în mare măsură 11.11% 4 

suficient 2.78% 1 

în mică măsură 0.00% 0 

deloc 0.00% 0 

nu stiu 0.00% 0 
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Aprecierea colaborării cu personalul Agenţiei care a asigurat informarea şi consultanţă în toate 
etapele proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educația adulților  
 

Ca și în cazul celorlalte acțiuni și domenii, cei 36 de respondenți consideră cu ponderi de peste 
85% cele patru caracteristici ale informării și consultanție ca fiind la nivel foarte bun și bun.  O 
singură persoană acordă calificativul foarte slab. Pe primele locuri sunr deschiderea și amabilitatea 
(selectate de 30 de participanți), urmate de claritatea și corectitudinea explicațiilor (29 de 
persoane) și de promtitudine (25 de persoane).  

 

Variante de răspuns  foarte bună bună 
nici bună, 
nici slabă 

foarte 
slabă 

nu pot 
aprecia/nu se 
aplică 

Deschidere 83.33% 30 2.78% 1 2.78% 1 2.78% 1 8.33% 3 

Amabilitate 83.33% 30 2.78% 1 2.78% 1 2.78% 1 8.33% 3 

Explicatii clare, 80.56% 29 5.56% 2 2.78% 1 2.78% 1 8.33% 3 

Explicatii corecte 80.56% 29 5.56% 2 2.78% 1 2.78% 1 8.33% 3 

Promptitudine 69.44% 25 13.89% 5 2.78% 1 2.78% 1 11.11% 4 
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Aprecierea colaborării cu personalul Agenţiei în timpul misiunilor de control/audit ale 
proiectelor de de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educația adulților  
 

Ponderea celor care nu pot aprecia calitatea colaborării cu personalul agenției pe durata 
verificărilor și auditurilor este mare – 12 persoane nu acordă niciun calificativ deoarece nu s-au 
aflat în ipostaza unui control. Dintre cei 36 de respondenți 20 acordă calificativul foarte bine la 
toate caracteristicile și 2 acordă calificativul bine. Promptitudinea ocupă ultimul loc, restul 
caracteristicilor acumulând un număr egal de alegeri.  

 Variante răspuns foarte bună bună 
nici bună, 
nici slabă 

foarte 
slabă 

nu pot 
aprecia/nu se 
aplică 

Deschidere 55.56% 20 5.56% 2 2.78% 1 2.78% 1 33.33% 12 

Amabilitate 55.56% 20 5.56% 2 2.78% 1 2.78% 1 33.33% 12 

Explicatii clare 55.56% 20 5.56% 2 2.78% 1 2.78% 1 33.33% 12 

Explicatii corecte 55.56% 20 5.56% 2 2.78% 1 2.78% 1 33.33% 12 

Promptitudine 50.00% 18 11.11% 4 2.78% 1 2.78% 1 33.33% 12 
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Aprecierea sprijinului financiar oferit in cadrul proiectului/proiectelor de parteneriat strategic 
Erasmus+, domeniul Educația adulților 
 

Și beneficiarii de finanțare prin proiecte strategice de educația adulților consideră relativ suficientă 
(15 persoane) și suficientă  finanțarea (15 persoane), 6 persoane considerând că finanțarea a fost 
insuficientă.  Media calculată pentru punctajul acordat este mică, sub 2 puncte.   

Variante răspuns  Insuficient 
Relativ 
suficient Suficient 

Nu 
stiu/Nu 
este cazul Total 

In cazul organizatiei 
beneficiare 16.67% 6 41.67% 15 41.67% 15 0.00% 0 36 
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Comentariile vin să precizeze unele aspect particulare/ cazuri în care finanțarea nu a fost 
suficientă.  

• Ar fi necesare mai mari fonduri pentru realizarea unor cursuri mai interactive ( filme etc) 

• Proiectele civice inghit fonduri considerabile din capitolul management si finantare. 
Nu-mi dau seama daca puse separat ar fi mai usor de  adaministrat.   

• Implementarea locala a activitatilor de mobilitate a fost deficitara avand in vedere ca organizatorii "Blended 
mobility of adult lerners", au avut buget 0 Euro, iar persoanele cu dizabilitatii implicate din partea 
organizatorilor, fiind persoane din grupuri socio-economice defavorizate si cu mobilitate redusa, au fost mai 
greu de implicat. 

5.2.5. Beneficiari proiecte de parteneriat,  domeniul Tineret  
 
Doar 21 din totalul celor 632 de respondenți sunt beneficiari de finanțare prin parteneriate din 
domeniul Tineret.   
 

Variante răspuns Răspunsuri 

DA 3.32% 21 

NU 96.68% 611 

 

 
 
 
Tipul instituţiei beneficiarilor de proiecte pentru Parteneriate strategice Erasmus+, domeniul 
Tineret 
 
Cele mai multe instituții sunt ONG-urile, fundațiile și asociațiile (selectate de 10 persoane), 
urmate de colegii și liceele teoretice (selectate de 3 persoane), universități, instituții publice (fără 
inspectorate și DJST) și fundații (câte 2 persoane).  Este interesant faptul că printre beneficiarii 
parteneriatelor strategice sunt studenți, aceștia trecând ca instituței de proveniență universitățile. 
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Variante răspuns Răspunsuri 

Liceu/Colegiu teoretic 15.79% 3 

Scoala primara 0.00% 0 

Scoala gimnaziala 5.26% 1 

Universitate 10.53% 2 

Colegiu/Liceu vocational/tehnologic 0.00% 0 

Centru de educatie incluziva/Scoala speciala 0.00% 0 

Scoala Profesionala 0.00% 0 

ONG 21.05% 4 

Asociatie 21.05% 4 

Fundatie 10.53% 2 

Gradinita 0.00% 0 

ISJ/ISMB 0.00% 0 

DJST 0.00% 0 

Institutie publica (alta decat ISJ sau DJST) 10.53% 2 

Societate privata 5.26% 1 

 
 

 
 
 
Categorii profesionale ale beneficiarilor de parteneriate strategice Erasmus+, domeniul Tineret 
 

Respondenții sunt cadre didactice (6), membrii ai unei asociații/ fundații (5), lucrători de tineret 
(4).  
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Variante răspuns Răspunsuri 

elevi 0.00% 0 

studenţi 0.00% 0 

parinti 0.00% 0 

cadre didactice (de la grădiniţă la învăţământ universitar) 31.58% 6 

directori de şcoală 0.00% 0 

inspectori şcolari 0.00% 0 

formatori 15.79% 3 

lucratori de tineret 21.05% 4 

voluntari SEV 0.00% 0 

voluntari seniori 0.00% 0 

membrii in asociatie/fundatie 26.32% 5 

allte persoane aflate pe piata muncii 5.26% 1 

 

 

 
Rolul deținut în cadrul proiectelor de Parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Tineret 
 
Majoritatea respondenților sunt coordonatori de proiect (9) și membrii în echipa de proiect (9), 
restul fiind participanți la proiect (4).   
 

Variante de răspuns Răspunsuri 

Coordonator de proiect 47.37% 9 

Membru in echipa de proiect 47.37% 9 

Participant(a) la activitati din proiect 21.05% 4 

Ati avut alt rol 0.00% 0 
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Corelația dintre participarea la proiectele de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Tineret și 
nevoile de formare profesională 
 
Și în cazul parteneriatelor strategice din domeniul tineretului respondenții acordă calificativul în 
foarte mare măsură și în mare măsură modului în care parteneriatele corespund mevoilor lor de 
formare profesională (16 respondenți oferă aceste calificative).  
 

Variante răspuns Răspunsuri 

în foarte mare 
măsură 63.16% 12 

în mare măsură 21.05% 4 

suficient 15.79% 3 

în mică măsură 0.00% 0 

deloc 0.00% 0 
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Corelația dintre participarea la proiectele de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Tineret și 
nevoile de dezvoltare personală 
 
Ponderile celor care au răspuns cu în foarte mare măsură și în mare măsură că proiectele 
corespunde nevoilor persoanale se mențin la același valori ca și în cazul răspunsurilor referitoare la 
nevoile de formare -  16 persoane au oferit acest răspuns din totalul de 19 respondenți.  
 

 

Variante răspuns Răspunsuri 

în foarte mare 
măsură 68.42% 13 

în mare măsură 15.79% 3 

suficient 15.79% 3 

în mică măsură 0.00% 0 

deloc 0.00% 0 
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Corelația dintre derularea unui proiect /unor proiecte de parteneriat strategic Erasmus+, 
domeniul Tineret și nevoile institutiei beneficiare  

 
Toți cei care au răspuns la întrebare apreciază cu în foarte mare măsură și îm mare măsură 
– 19 persoane.  
 

Variante răspuns Răspunsuri 

în foarte mare 
măsură 57.89% 11 

în mare măsură 42.11% 8 

suficient 0.00% 0 

în mică măsură 0.00% 0 

deloc 0.00% 0 

nu stiu 0.00% 0 

în foarte mare
măsură

în mare măsură suficient în mică măsură deloc

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

Aprecierea corelației dintre participarea la 
proiect și nevoile de dezvoltare personală



 232 

 

 
Aprecierea colaborării cu personalul Agenţiei care a asigurat informarea şi consultanţă în toate 
etapele proiectului/proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Tineret 
 
Peste 90% dintre respondneți apreciază informațiile și colaborarea cu personalul agenției ca fiind 
foarte bună și bună la toate cele 5 caracteristici. Pe primul loc se află amabilitatea, urmată de 
deschidere și corectirudinea explicațiilor, ultimele fiind – la egalitate claritatea și promtitudinea.  
  

Variante răspuns  foarte bună bună 
nici bună, nici 
slabă foarte slabă 

nu pot 
aprecia/nu 
se aplică 

Deschidere 78.95% 15 21.05% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 

Amabilitate 89.47% 17 10.53% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 

Explicatii clare 68.42% 13 31.58% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 

Explicatii corecte 73.68% 14 21.05% 4 5.26% 1 0.00% 0 0.00% 0 

Promptitudine 68.42% 13 31.58% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 
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Comentariile conțin recomandări : 

Propunerile noastre sunt urmatoarele: 
- raportul de evaluare sa fie realizat de catre aceeasi/aceleasi persoana/persoane care au evaluat propunerea; 
- dupa transmiterea feedback-ului in urma evaluarii propunerilor sa aiba loc o intalnire cu expertii in cauza pentru a 
putea aduce un plus valoare implementarii proiectului (sa ne asiguram ca exista o viziune unitara intre finantator si 
beneficiar). 

Aprecierea colaborării cu personalul Agenţiei în timpul misiunilor de control/audit al proiectelor 
de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Tineret 

 
Numărul celor care nu au pututu aprecia calitatea colaborării cu personalul Agenției în cazul 
efectuării  unor verificări sau audituri este de peste 21% (4 persoane), dar majoritatea 
respondenților (15 persoane) apreciază cele 5 caracteristici ca fiind la nivelul foarte bun și bun. 
DEschiderea și amabilitatea ocupă primele locuri, fiind urmate de claritatea și corectirudinea 
explicațiilor și de promtitudine. 
 
 

 Variante răspuns foarte bună bună 
nici bună, 
nici slabă foarte slabă 

nu pot 
aprecia/nu se 
aplică 

Deschidere 63.16% 12 15.79% 3 0.00% 0 0.00% 0 21.05% 4 

Amabilitate 63.16% 12 15.79% 3 0.00% 0 0.00% 0 21.05% 4 

Explicatii clare 52.63% 10 26.32% 5 0.00% 0 0.00% 0 21.05% 4 

Explicatii corecte 52.63% 10 26.32% 5 0.00% 0 0.00% 0 21.05% 4 

Promptitudine 42.11% 8 36.84% 7 0.00% 0 0.00% 0 21.05% 4 
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Aprecierea sprijinului financiar oferit in cadrul proiectului/proiectelor de parteneriat strategic 
Erasmus+, domeniul Tineret 

 
Sprijinul financiar este considerat sufficient de 18 dintre repondenți. O singură persoană îl 
consider insuficient. 
 

Variante răspuns  Insuficient 
Relativ 
suficient Suficient 

Nu stiu/Nu 
este cazul Total 

In cazul organizatiei 
beneficiare 5.26% 1 26.32% 5 68.42% 13 0.00% 0 19 
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5.3. Beneficiari de proiecte Sprijin pentru politici de tineret Erasmus+ (KA3) –Dialog Structurat 

 
Din totalul de 1443 de respondneți numai 8 persoane au răspuns că au beneficiat de finanțare prin 
parteneriatele acțiunii 3 – Dialog structurat. 
 

Variante răspuns Răspunsuri 

DA 0.55% 8 

NU 99.45% 1443 

 

 

Tipul instituţiei beneficiare a proiectelor de Dialog structurat  

 
3 dintre respondeți provin din ONG-uri, câte unul din licee/ colegii teoretice și din cele vocaționale 
și  tehnologice, o persoană provine din instituțiile publice (altele decât inspectoratele și DJST) și o 
persoană provine dintr-o altă instituție. Doar 7 persoane au răspuns la această întrebare.  
  

Variante răspuns Răspunsuri 

Liceu/Colegiu teoretic 14.29% 1 

Scoala primara 0.00% 0 

Scoala gimnaziala 0.00% 0 

Universitate 0.00% 0 

Colegiu/Liceu vocational/tehnologic 14.29% 1 

ONG 42.86% 3 

Gradinita 0.00% 0 

ISJ/ISMB 0.00% 0 

DJST 0.00% 0 

Institutie publica (alta decat ISJ sau DJST) 14.29% 1 

Societate privata 0.00% 0 

Alt tip de institutie. Precizati care: 14.29% 1 
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Categorii profesionale ale beneficiarilor proiectelor de Dialog structurat, Erasmus+ 
 
Cei 7 respondenți se distribuie egal între cadre didactice, directori, inspector, formatori, voluntari 
(câte o persoană), printer ei fiind și 2 lucrători de tineret. 
  

Variante de răspuns Răspunsuri 

elevi 0.00% 0 

studenţi 0.00% 0 

cadre didactice (de la grădiniţă la învăţământ universitar) 14.29% 1 

directori de şcoală 14.29% 1 

inspectori şcolari 14.29% 1 

formatori 14.29% 1 

lucratori de tineret 28.57% 2 

voluntari 14.29% 1 
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Rolul deținut în cadrul proiectelor de Dialog structurat, Erasmus+ 
 
Cei  mai mulți respondenți sunt, și în cazul Acțiunii dialog structurat, coordonatorii și membrii în 
echipa de proiect, urmați de participanți la activități și de alte categorii (însoțitor elevi). 

Variante răspuns Răspunsuri 

Coordonator de proiect 42.86% 3 

Membru in echipa de proiect 42.86% 3 

Participant(a) la activitati din proiect 28.57% 2 

Ati avut alt rol 14.29% 1 

Daca ati avut alt rol, va rugam sa il precizati   1 
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Un singur comentariu a fost oferit, care a adăugat categoria ”însoțitor elevi” la celelalte categorii 
existente. 

Corelația dintre participarea la proiectul/proiectele de Dialog structurat,  Erasmus+ și nevoile de 
formare profesională 
 

Toți cei 7 respondenți consideră în foarte mare măsură și în mare măsură participarea la proiecte 
ca fiind în acord cu nevoile lor de formare. 

Variante răspuns Răspunsuri 

în foarte mare 
măsură 57.14% 4 

în mare măsură 42.86% 3 

suficient 0.00% 0 

în mică măsură 0.00% 0 

deloc 0.00% 0 
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Corelația dintre participarea la proiectul/proiectele de Dialog structurat, Erasmus+ și nevoile de 
dezvoltare personală 
 

Toți respondenții consideră că proiectele finanțate prin acțiune Dialog structurat corepund 
nevoilor lor de dezvoltare persoană În foarte mare măsură și în mare măsură. 

Variante răspuns Răspunsuri 

în foarte mare 
măsură 71.43% 5 

în mare măsură 28.57% 2 

suficient 0.00% 0 

în mică măsură 0.00% 0 

deloc 0.00% 0 

 

în foarte mare
măsură

în mare măsură suficient în mică măsură deloc

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

Aprecierea corelației dintre participarea la 
proiecte și nevoile de formare 

profesională



 240 

 

Corelația dintre derularea unor proiecte de Dialog structurat, Erasmus+ și nevoile institutiei 
beneficiare 
 

Proiectele corespund, potrivit răspunsurilor, în foarte mare măsură și în mare măsură nevoilor 
instituției  (cei 7 respondenți oferă acest răspuns).  

Variante răspuns Răspunsuri 

în foarte mare 
măsură 71.43% 5 

în mare măsură 28.57% 2 

suficient 0.00% 0 

în mică măsură 0.00% 0 

deloc 0.00% 0 

nu stiu 0.00% 0 
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Aprecierea colaborării cu personalul Agenţiei care a asigurat informarea şi consultanţă în toate 
etapele proiectului/proiectelor de Dialog structurat, Erasmus+ 
 

În ceea ce privește calitatea consultanței oferite de agenție, cu exscepția unei persoane care nu se 
poate pronunța – restul consideră toate cele 5 caracteristici la nivel foarte bun și bun, cu ponderi 
egale.   

 Variante răspuns foarte bună bună 
nici bună, 
nici slabă 

foarte 
slabă 

nu pot 
aprecia/nu se 
aplică 

Deschidere 71.43% 5 14.29% 1 0.00% 0 0.00% 0 14.29% 1 

Amabilitate 71.43% 5 14.29% 1 0.00% 0 0.00% 0 14.29% 1 

Explicatii clare 71.43% 5 14.29% 1 0.00% 0 0.00% 0 14.29% 1 

Explicatii corecte 71.43% 5 14.29% 1 0.00% 0 0.00% 0 14.29% 1 

Promptitudine 71.43% 5 14.29% 1 0.00% 0 0.00% 0 14.29% 1 
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Aprecierea colaborării cu personalul Agenţiei în timpul misiunilor de control/audit al proiectelor 
de Dialog structurat, Erasmus+ 
 

Dintre cele 7 persoane care au răspuns la această întrebare 5 nu au intrat în legătură cu personalul 
agenției pentru o activitate de verificare sau control. REstul de 2 persoane apreciază ca fiind foarte 
bună colaborarea, cele 5 caracteristici fiind evaluate la fel.   

Variante răspuns  foarte bună bună 
nici bună, 
nici slabă foarte slabă 

nu pot 
aprecia/nu se 
aplică 

Deschidere 28.57% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 71.43% 5 

Amabilitate 28.57% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 71.43% 5 

Explicatii clare 28.57% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 71.43% 5 

Explicatii corecte 28.57% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 71.43% 5 

Promptitudine   28.57% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 71.43% 5 
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Aprecierea sprijinului financiar oferit in cadrul proiectelor de Dialog structurat, Erasmus+ 
 

Sprijinul financiar primit este considerat suficient și relativ suficient de 6 respondenți, cel de al 7-
lea selectând varianta nu știu/ nu este cazul.  Media urcă peste valoarea 2, dar se menține mică.  

 Variante răspuns Insuficient 
Relativ 
suficient Suficient 

Nu stiu/Nu 
este cazul Total 

In cazul organizatiei 
beneficiare 0.00% 0 28.57% 2 57.14% 4 14.29% 1 7 
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6. Cunoașterea și utilizarea publicațiilor Eurydice 

Referitor la publicațiile Eurydice, opiniile respondenților reflectă faptul că acestea sunt încă puțin 
cunoscute și mai ales utilizate în activitatea profesională. Dintre cei 395 respondenți care au 
declarat faptul că știu despre publicațiile Euridice, doar 83 au utilizat aceste publicații. Procentul 
din numărul total de respondenți care au utilizat publicații Euridice în anul 2017 se menține în jurul 
ponderii de 5% (4,9%). 

Aţi utilizat vreuna din publicaţiile Euryidice? 

Variante de răspuns Număr 
respondenți  

Procent din număr 
total respondenți 

Da 83 4.9% 

Nu 1605 95.1% 

 

 

Titlurile precizate de unii dintre cei care au răspuns demonstrează că aceștia sunt interesați, au 
citit sau au utilizat publicațiile Eurydice: 

• Modernisation of Higher Education in Europe                             

• Date cheie privind educaţia în anul 2012. 

• Progrese în sistemele de educaţie europene în decursulultimului deceniu.                      

• Finantarea institutiilor scolare inEuropa                              

Da, 83, 
4.92%

Nu, 1605, 95.08%

Distribuția  numărului de respondenți în 
funcție de  utilizarea publicațiilor Eurydice
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• Modernisation of higher education in Europe 2014                             

• Education and training in Europe 2020: Responses from the EU Member States 

• Funding of education in Europe 2000-2012: The Impact of the economic crisis                 

• Eurydice eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/all_publications_en.php)                          

• https://webgate.ec.europa.eu/fpfismwicis/euryidice/index.php                            

• Key Data on  Learning and Innovation  through ICT at School in Europe   2011                           

• Organizarea anului şcolar în Europa. Învăţământul primar şi secundar general – 2017/18; Raport 
Eurydice 

•  Dezvoltarea competenţelor cheie în şcolile din Europa: provocări şi oportunităţi pentru politică             

• Agenda Europa.                              

• The structure of the European education systems 2016/17                             

• Modernisation of Higher Education in Europe: Academic Staff – 2017 

• European educational Report            

• Entrepreneurship Educationn at School in Europe - 2016 Edition                           

• The Organisation of the Academic Year in Europe – 2017/18 
The Structure of the European Education Systems 2017/18                      

• Financing Schools in Europe: Mechanisms, Methods and Criteria in Public Funding 
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/170RO.pdf 
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic 
https://europass.cedefop.europa.eu/ro     

• Financing Schools in Europe. Mechanisms, methods and criteria in public funding 
The structure of the European education systems 2014/15 
Early childhood education and care 2014              

• The European Union                              

• The structure of the European education systems 2014/15                             

• http://eacea.ec.europa.eu/education/Eurydice/documents/thematic_reports/135EN.pdf 
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/focus-on/152.pdf                 

• Eurydice Policy Brief Early Childhood Education and Care  
Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe 
Teachers' and school heads' salaries and allowances in Europe                

• Education systems in Europe                              

• The structure of the European education systems 2014/15: schematic diagrams 
Organisation of school time in Europe: Primary and general secondary education – 2014/15                

• Homework: what is it good for? 
Focus on: Mental Health in education: an unspoken issue of our age 

• Science education in Europe: National policies, practices and research 

• Education key data, teachers salaries 

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

• Compulsory Education in Europe 2014/15            

• Eurydice science                              

• Educatia si Formarea in Europa 2020                              

• Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe – 2014 Edition 

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

• Organisation of school time in Europe: Primary and general secondary education – 2014/15 

• Education and training in Europe 2020: Responses from the EU Member States 

• The Structure of the European Education Systems 

• Focus on: Are teachers in Europe paid enough 

• Focus on: Innovation at school 

• Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe – 2015 

• Monitorul E T            
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• Structural indicators about HE in Education and Training Monitor 2016, 
2017                              

• Compulsory Education in Europe 

• In instruirile pe Moodle pentru profesori noi dam linkuri cu publicatiile Eurydice frecvent                      

• Modernisation of Higher Education in Europe Access, retention and employability, 2014 

• Mobility Scoreboard: Higher Education Background Report, December 2016;                

• Highlight. Financing schools in Europe 

•  Entrepreneurship education at school in Europe.                        

• Prezentarea sistemelor educationale europene                             

• State of the Union 2017 

• The precautionary principle 

• Education and training monitor 2017                        

• Cel mai recent: Entrepreneurship Education at School in Europe                         

• http://bookshop.europa.eu/en/compulsory-education-in-europe-2014-15-pbECAP15001/                         

• A new skills agenda for Europe 

• Cultural awareness and expression handbook 

• Education and training monitor 2017-Country analysis              

• Focus on: Are teachers in Europe paid enough                             

• Dezvoltarea competentelor cheie in scolile din Europa                            

7. Utilizarea instrumentelor Europass  

Instrumentul Europass cel mai folosit de către respondenți este, și în anul 2017, CV-ul 
Europass (82.37% dintre respondenți l-au utilizat), fiind urmat de Documentul de mobilitate 
Europass (42,92%) și de Pașaportul lingvistic (18,84%). Cu toate acestea aproximativ 12% dintre 
respondenți nu au utilizat niciun instrument Europass.  

Aţi folosit vreunul din instrumentele Europass? 

Aspecte vizate Număr răspunsuri Procent din număr 
total respondenți 

Nici unul 196 11.91% 

Paşaportul lingvistic 310 18.84% 

Documentul de mobilitate Europass 706 42.92% 

CV-ul Europass 1355 82.37% 
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În anul 2017 se constată, comparativ cu anii anteriori, o creștere a numărului celor care au 
declarat că nu au folosit niciun fel de instrument, de la 10 la 11,91% ceea ce a produs scăderi de 2 
procente și peste 2 procente pentru celelalte categorii. În cazul CV-ului Europass, de exemplu, față 
de anii anteriori, procentului respondenților care folosesc acest instrument a cunoscut de scădere 
de la 85.20 la 82.37%. Şi în cazul Documentului Mobilitate Europass s-a înregistrat o scădere a 
procentului celor care îl folosesc, de la 44,3% la 42.92%.  

În cazul Pașaportului de competențe lingvistice Europass s-a înregistrat o scădere a procentului 
numărului de respondenți care folosesc acest instrument de la 20,7% la 18,84%.  

8. Cunoașterea și utilizarea Sistemului European de Credit pentru Formare Profesională 

Gradul de cunoaștere a Sistemului European de Credit pentru Formare Profesională 

Numai 22,67% dintre respondenți declară că le este cunoscut Sistemul European de credit pentru 
Educație și Formare Profesională (ECVET), aproximativ la fel ca în anul trecut. 

Sistemul European de Credit pentru Educaţie şi Formare Profesională (ECVET) este un cadru care 
vizează facilitarea recunoaşterii, transferului  şi acumulării rezultatelor evaluate ale învăţării în 
cazul persoanelor care doresc să obţină o calificare/să se dezvolte profesional. Vă este cunoscută 
Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului privind ECVET? 

Variante de răspuns Număr respondenți 
Procent din număr total 
respondenți 

DA 373 22.67% 

NU 1645 77.33% 

 

Întrebarea referitoare la beneficiile și rolul ECVET a evidențiat faptul că unii dintre respondenți 
au cunoștințe referitoare la rolul ECVET și la componentele lui tehnice. Au putut fi identificate, de 
asemenea, aspectele care trebuie abordate de către experții membri ai Echipei Naționale de 
Experți ECVET (echipă coordonată de către ANPCDEFP)  în cadrul reuniunilor de informare privind 
importanța ECVET și modul de folosire a componentelor tehnice ECVET pentru facilitarea reală a 
recunoașterii, transferului și acumulării rezultatelor învățării persoanelor, indiferent de țara și 
contextul în care a avut loc învățarea. 
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Distribuția numărului de respondenți în funcție de cunoștințele 
privind ECVET
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Precizările sau comentariile făcute de respondenți se referă la numeroase aspecte, acestea 
demonstrând interesul pentru ECVET al participanților la anchetă. Cele mai multe pornesc de la 
utilitatea acestora pentru cei care le utilizează, o parte se referă la nevoia formării cât mai multor 
specialiști sau utilizatori în ceea ce privește ECVET. O parte dintre respondenți cunosc detalii 
tehnice despre instrumentele ECVET, alții formulează opinii generale sau așteptări la nivel de 
dezvoltare profesională proprie.  

• Instrumentele ECVET oferă posibilitate de apreciere mai exactă a competențelor pe care un formabil 
le posedă sau  urmează să le dobândească.                                   

• Recunoastrerea competentelor dobandite in mediul formal, nonformal si informal                                         

• Realizeaza o abordare unitara în descrierea calificărilor, pentru a facilita intelegerea lor,in cazul 
mobilitatii intre sisteme de educatie, prin validarea rezultatelor învăţării, traseaza principii si 
acorduri comune intre diferiti furnizori de educatie la nivel transnational, recunoasterea si 
comparabilitatea rezultatelor  invatarii dobandite la nivel international pentru a facilita angajarea 
pe piata muncii.          

• "limba comuna" in materie de studii si rezultate ale invatarii.                                           

• rezultatele invatarii din tarile Uniunii Europene pot fi folosite pentru dobandirea unei calificari in 
tara a cursantilor.                                      

• creditele sunt recunoscute pe plan european                                           

• Beneficiile utilizarii ECVET sunt: obtinerea unei calificari; dezvoltarea personala.         

• Numeroase, dar din perspectiva proiectelor de tineret, utilizand preponderent metode educative 
nonformale, recunoasterea oficiala a cunostintelor si abilitatilor dobandite in aceste proiecte ar fi 
aduce un plus de atractivitate pentru beneficiari                         

• Participarea la concursul de metodisti, formatori, expert in managementul educational.                                         

• armonizarea programelor de studii in ceea ce priveste competentele si abilitatile intre tarile membre 
UE. In momentul de fata exista diferente considerabile intre competentele pe care un nivel EQF le 
ofera intr-o tara comparativ cu cele pe care acelasi nivel EQF le ofera in alta tara. Problemele cele 
mai multe le identific la nivelurile EQF 5 si 6 ( preuniversitar si universitar).             

• Crestererea accesului pe piata muncii a unor persoane cu abilitati reale in diferite domenii, chiar 
daca aceste abilitati nu au fost dobandite in context formal este benefica atat pentru potentialii 
angajati, cat si pentru angajatori si comunitate, prin angajarea unor persoane in functii cat mai 
potrivite pentru acestea, randamentul si eficienta  fiind mai bune               

• Mobilitatea forței de muncă în spațiul european.                                           

• recunoasterea rezultatelor invatarii                                           

• Facilitarea transferului, recunoasterii si acumularii rezultatelor evaluate ale invatarii persoanelor ce 
doresc obtinerea unei calificari.                                    

• sprijinirea și   completarea   activităților   statelor   membre,   facilitarea  cooperării  între  acestea, 
sporirea  transparenței; promovarea  mobilității și  a  învățării  de-a  lungul  vieții                                

• Face posibila recunoasterea mai usoara a rezultatelor invatarii pe care tinerii le-au dobandit in 
diferite contexte: formale, non-formale sau informale de invatare.                                  

• rezultatele invatarii dobandite in strainatate pot fi luate in considerare in tara de origine a 
participantului, in scopul dobandirii unei calificari; asigura compararea rezultatelorinvatarii 
dobandite peste granita, validarea si recunoasterea lor                          

• Recunoaşterea internaţională a creditelor profesionale de formare obţinute.                                          

• Ajută la îmbunătăţirea accesului la calificări                                           

• Rezultatele învăţării evaluate constituie credit.                                            

• Posibilitatea recunoasterii formarii in cadrul tuturor tarilor Uniunii 
Europene.                                                                    

• Obținerea de locuri de munca conform pregătirii profesionale.                                           

• echivalarea creditelor                                          

• Dezvoltarea profesională la standarde europene                                           
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• standardizare a invatarii in oricare stat membru prin atribuirea de credite egale pentru activitati de 
invatare echivalente desfasurate in tari diferite.                                   

• Recunoasterea cunostintelor, competentelor si mobilitatea transnationala                                          

• Recunoastere internationala.                                           

• In momentul de față, acumularea creditelor profesionale transferabile răspunde cerințelor de 
formare continuă necesară cadrelor didactice.                                     
                                                      

• Recunoașterea cunoștințelor, competențelor, rezultatelor învățării la nivel european.Transferul 
rezultatelor învățării între diferite țări.Perfecționarea profesională la nivel european.                                

• Uniformizarea activitatilor educationale la diverse niveluri                                           

• Prin ECVET au fost recunoscute rezultatele invatarii si s-au acordat punctele de credit aferente 
modulului/stagiu de pregatire practica efectuat in strainatate.                                   

• Rezultatele învăţării dobândite în străinătate pot fi luate în considerare, în scopul dobândirii unei 
calificări în ţar ; ajută la îmbunătăţirea accesului la calificări pentru toţi cetăţenii, pe parcursul 
întregii vieţi; este posibilă o abordare comună în descrierea calificărilor, pentru a le face mai uşor de 
înţeles, în contextul mobilităţii -de la un sistem de educaţie şi formare la altul, precum şi în 
descrierea procedurilor de validare a rezultatelor învăţării; se oferă un cadru metodologic, acorduri 
şi principii comune în vederea stimulării dialogului între furnizorii de formare; se asigură validarea 
rezultatelor învăţării dobândite în diverse ţări, şi recunoaşterea lor; se facilitează transferul şi 
validarea rezultatelor învăţării în contexte non-formale şi informale 

• Sistem unic care usureaza integrarea si recunoasterea invatarii.                                           

• recunoasterea unor competente dobandite informal                                           

• Dezvoltarea dimensiunii europene a VET.                                           

• Sistemul european de credite pentru educație și formare profesională („SECEFP”) vizează: facilitarea 
transferului, recunoașterii și acumulării rezultatelor evaluate ale învățării persoanelor, care doresc 
să obțină o calificare; dezvoltarea și extinderea cooperării europene în domeniul educației și 
formării profesionale; promovarea învățării de-a lungul vieții și de creștere a ocupării, a deschiderii 
față de mobilitate și a includerii sociale a lucrătorilor și a celor care învață;recunoasterea traseelor 
de formare, a abilitătilor si cunostintelor obtinute într-un alt stat membru; dezvoltarea unor trasee 
de învățare flexibile și individualizate și recunoașterea rezultatelor învățării dobândite prin 
învățarea non-formală și informală; dezvoltarea parteneriatelor și a rețelelor naționale și europene 
care implică instituțiile și autoritățile competente în domeniul calificărilor și al diplomelor, furnizorii 
de EFP, partenerii sociali și alți actori relevanți, consacrate experimentării, punerii în aplicare și 
promovării sistemului SECEFP. 

• Recunoașterea și transferul rezultatelor învățării                                           

• Beneficiile utilizarii ECVET sunt facilitarea invatarii pe tot parcursul vietii si corelarea activitatii 
educationale cu contextul general european cu accent pe insertia profesionala.                                

• Participarea la concursurile pentru metodişti, formatori sau experţi în management educaţional.                                        

• Asigura accesul la calificări pentru toți participantii                                           

• Recunoasterea experientei  si  competentelor  dobandite  in  orice  tara  a  Uniunii  Europene; 
recunoașterea                                      usureaza transferul şi validarea rezultatelor învăţării în contexte non-formale şi informarezultatele învăţării dobândite în străinătate, pot fi luate în considerare, în scopul dobândirii unei calificări în ţara de origine a 
cursantului                           

• Utilizarea ECVET contribuie la imbunatatirea transparentei si a metodelor de recunoaștere in 
domeniul educatiei si formarii profesionale. De asemenea, sunt incurajate mobilitatile intre tari si 
medii diferite de invatare, este promovata invatarea/educatia continua, de-a lungul vietii si este 
facilitata dezvoltarea unor trasee de invatare flexibile precum si recunoașterea rezultatelor 
dobandite.           

• recunoastere internationala a formarii profesionale.                                           

• Prin utilizarea recunoașterii naționale a creditelor obținute de participanți la activități de formare și 
dezvolatre profesională la nivel european, participanții pot accede la posturi mai bune pe piața 
muncii românești, pentru că angajatorii pot lua în considerare acest nivel superior de calificare , pot 
deasemena să promoveze pe funcții superioare și să-și dezvolte cariera profesională.           
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• Validarea rezultatelor învățării obținute pe tot parcursul vieții, transparența și recunoașterea 
calificărilor obținute de o persoană.                                     

• Atăta timp căt oameni vor avea parte de calificare,totul este perfect!!!                                          

• să faciliteze validarea și recunoașterea aptitudinilor și cunoștințelor profesionale dobândite în 
diferite țări și sisteme, astfel încât acestea să poată fi luate în considerare în vederea obținerii unor 
certificări                             

• Recunoastere și transferare in credite a  rezultatelor evaluării.                                           

• Usurarea formarii/educatiei si circulatiei cetatenilor in spatiul comunitar                                          

• se recunosc rezultatele invatarii din străinătate, pentru a se obtine o calificare in tara cursantului; 
exista o descriere similara a calificarilor in tarile europene; sustin transferul si validarea rezultatelor 
invatarii din context non-formal si informal                         

• Consider ca ECVET ajuta in recunoasterea competentelor dobandite in scoala sau in afara ei, 
urmarind ca fiecare persoana sa poata sa-si gaseasca mai usor locul de munca sau  scoala/institutia 
care i se potriveste cel mai bine. ECVET recunoaste ce ai invatat in trecut indiferent de mediul de 
invatare si sprijina valorificarea competentelor cheie.              

• Este foarte util pentru alinierea standardelor de pregatire, pentru a facilita recunoasterea pregatirii 
si libera circulatie a fortei de munca.                                    

• Alinierea la standardele de formare europene, cresterea transparentei parteneriatului.                                         

• Modalitatea recunoașterii competențelor profesionale pe plan inter-european.                                          

• Mi se pare extrem de util faptul ca rezultatele învăţării în contexte non-formale şi informale sunt 
validate si transferate. Totodata, faptul ca rezultatele învăţării dobândite în diverse ţări sunt 
validate si validate şi recunoscute faciliteaza evolutia in cariera beneficiarului.                       

• Sistem european de credite pentru educație și formare profesională și are ca scop compatibilitatea 
între diferite sisteme de învățământ                                    

• Ajuta la imbunatatirea accesului la calificari pentru toti, permire aplicabilitatea transferului intr- o 
varietate de situatii de invatare, faciliteaza transferul si validarea rezultatelor invatarii   in contexte 
formale si non- formale.                            

• Sunt recunoscute si transferate rezultatele evaluate ale învăţării in strainatate, fara o altă evaluare 
facuta la intoarcerea din mobilitate.                                    

• recunoasterea rezultatelor invatarii si posibilitatea angajarii absolventilor in orice stat membru UE.                                       recunoaşterea 
recunoașterea cunoștințelor, abilităților și competențelor in aria UE; transferabilitatea rezultatelor 
invătării intre statele membre; compatibilizarea sistemelor educationale; accesul la invatare pe 
totparcursul vietii; usurarea mobilitatii cetatenilor UE                         

• armonizare a sistemelor de invatamant in Europa datorita sistemului de Credit 
ECVET                                      utilizarea                            

• Rezultatele învăţării dobândite în străinătate pot fi luate în considerare în scopul dobândirii unei 
calificări în ţara de origine a stagiarului; 

• Ajută la îmbunătăţirea accesului la calificări pentru toţi cetăţenii, pe parcursul întregii vieţi; 
permite o abordare comună în descrierea calificărilor, pentru a le face mai uşor de înţeles în: 
contextul mobilităţii de la un sistem de educaţie şi formare la altul           

• Posibilitatea recunoasterii experientelor de formare din diferite medii de instruire.                                         

• Uniformizarea calificarilor si recunoasterea acestora la nivel UE.                                           

• Recunoaștere competente formate                                            

• Recunoasterea europeana a creditelor si a rezultatelor invatarii in urma formarii 
profesionale.                                                                   

• Recunoașterea pregătirii profesionale realizate într-un stat membru al Uniunii Europene pe tot 
teritoriul Uniunii Europene.                                     

• recunoastere a competentelor dobadite si facilitarea intrarii pe piata muncii                                          

• Recunoastearea internationala a rezultatelor invatarii                                           

• Certificarea obtinuta de participanti la sfarsitul stagiului de instruire practica le va facilita accesul pe 
piata locala, nationala si internationala a muncii.                                  

• rezultatele învăţării dobândite în străinătate pot fi luate în considerare în ţara de origine                                          
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• posibilitatea recunoasterii cursurilor de formare                                            

• Rezultatele invatarii dobandite in strainatate pot fi luate in considerare in cursul obtinerii unei 
calificari in tara. 

• Pot fi comparate rezultatele invatarii dobandite in diverse tari. 
Faciliteaza transferul si validarea rezultatelor invatarii in contexte non-formale si informale.                       

• Recunoasterea rezultatelor obtinute 

• Transferabilitatea creditelor la nivel european                                           

• Rezultatele învăţării dobândite în străinătate, pot fi luate în considerare, în scopul dobândirii unei 
calificări în ţara de origine a cursantului și ajută la îmbunătăţirea accesului la calificări pentru toţi 
cetăţenii, pe parcursul întregii vieţi.                           

• Recunoasterea la nivel european a competentelor dobandite in timpul unuinstagiu de practica                                         

• Unicitatea pe tot teritoriul U.E.                                           

• uniformizarea criteriior de evaluare a cerintelor                                           

• Posibilitatea echivalarii studiilor efectuate la o alta institutie decat institutia la care este 
inmatriculat studentul.                                      

• standarde comune, uniforme privind invatamantul profesional, recunoasterea diplomelor si 
calificarilor                                       

• Sunt utile mai ales in cazul proiectelor de mobilitate.                                           

• Recunoașterea învățării dobândite în străinătate prin eliberarea unor documente recunoscute și în 
țara de origine a participanților precum și validarea rezultatelor învățării în contexte non-formale și 
informale.                             

• participantii la mobilitati li se vor recunoaste rezultatele invatarii dobandite in stagiu de mobilitate                                        

• Transferul și mobilitatea studentilor                                           

• Recunoaștere internațională a competențelor dobândite de elevi                                           

• Recunoastere europeana a studiilor                                           

• Competentele dobandite primesc credite, deci o recunoastere, o valorizare si putem ”Cântări” mai 
bine ce stie fiecare sa faca                                     

• Mobilitatea sporită între diferite sisteme                                           

• SECEFP vizează facilitarea recunoașterii rezultatelor învățării în conformitate cu legislația națională, 
în cadrul mobilității,cu scopul obținerii unei calificări.                                   

• Se creează cadrul necesar pentru validarea, transferul şi recunoaşterea rezultatelor învăţarii.                                        

• Recxunoasterea de noi competente prefesionale.                                           

• Recunoasterea abilitatilor formate in mobilitate                                           

• Dezvoltarea și recunoașterea  cunoștințelor, abilităților și competențelor cetățenilor sunt 
fundamentale    pentru dezvoltarea  personală și  profesională a acestora, precum și pentru 
competitivitatea, ocuparea  forței de muncă și coeziunea socială în Comunitate.                       

• Standardizarea competentelor dobandite in timpul mobilitatilor de formare                                          

• Aplicarea calificărilor din EFP de la toate nivelurile CEC în scopul transferului, recunoașterii și 
acumulării rezultatelor învățării tinerilor/ adulților dobândite în contexte formale, non-formale 
și/sau informale.                             

• mai bună compatibilitate intre diferite sisteme de educatie si formare profesională din Europa  

• promoveaza mobilitatea transnationala și accesul la invatare continua 

• este un sistem european de credite, care permite celor care învață, să acumuleze rezultatele 
învățării dobandite prin parcursurile proprii de învătare, în momentul trecerii de la un sistem de 
formare profesională la altul                                           

• recunoastere mai usoara a calificarilor si competentelor indiferent unde au fost acumulate.                                        

• Recunoasterea calificarii/rilor in orice tara a U.E                                           

• facilitarea recunoasterii cunostintelor si competentelor dobandite in diferite sisteme de invatare, in 
diferite tari 

• incurajarea mobilitatilor cetatenilor europeni                                  

• Recunosterea si transferul rezultatelor invatarii stagiarilor 
VET.                                                                     



 252 

• ECVET face posibilă recunoaşterea mai uşoară a rezultatelor învăţării pe care tinerii sau adulții le-au 
dobândit în diferite contexte - fie că este vorba de țări, instituţii sau sisteme (de exemplu, de 
formare inițială sau continuă), contexte formale, nonformale sau informale de învăţare. 

• Dezvoltarea și recunoașterea cunoștințelor, abilităților și competențelor cetățenilor pentru 
dezvoltarea personală și profesională a acestora, precum și pentru competitivitatea, ocuparea forței 
de muncă și coeziunea socială în Comunitate.                          

• dezvoltarea cooperarii europene                                     

• transferul si recunoasterea rezultatelor invatarii                                           

• Recunoasterea competentelor dobandite in cadrul formarilor profesionale in toate tarile care 
implementeaza sistemul ECVET.                                    

• Validarea, recunoasterea si transferul 
competentelor.                                                                     

• recunoastere europeana a calificarii in cazul ocuparii unui pst didactic intr-o tara a UE                                         

• Asigura accesul la o invatare pe tot parcursul vietii  
Transparenţa și recunoaşterea cunoștințelor, abilităților și competențelor  tuturor cetățenilor  in 
ceea ce priveste competitivitatea și ocuparea forței de muncă pe piața europeană.                          

• sistemul european de credite pentru educatie si formare profesionala ce urmareste recunoasterea 
invatarii                                       

• Armonizarea standardizarii la nivelul UE                                           

• recunoasterea competentelor dobandite, obtinerea punctelor credit transferabile                                         

• Armonizarea profilelor educaționale la nivel european, inserția mai facilă pe piața europeană a 
muncii.                                       

• Recunoasterea competentelor profesionale, a calificarilor.                                           

• Facilitarea recunoasterii si transferului  rezultatelor evaluate ale invatarii in vederea obtinerii / 
recunoasterii unei calificari                                     

• Facilitarea recunoasterii si echivalarii rezultatelor obtinute la universitatea gazda.                                         

• Dezvoltarea unor parteneriate la nivelinternational si dobandirea unor calificari profesionale cu 
recunoastere internationala.                                     

• mobilitatea pe piata muncii europeana                                           

• Recunoasterea competentelor pe piata europeana a muncii.                                           

• Ajuta la formarea si recunoasterea competentelor in diferite domenii; și a calificărilor între toate 
țările prin promovarea nivelurilor comune de referință, a principiiilor și a măsurilor comune.                               

• Recunoasterea globala a rezultatelor invatarii.                                           

• echivalarea studiilor                                           

• Beneficiile utilizarii ECVET: 
1.rezultatele învăţării dobândite în străinătate pot fi luate în considerare în scopul dobândirii unei 
calificări în ţara de origine a cursantului; 
2.ajută la îmbunătăţirea accesului la calificări pentru toţi cetăţenii, pe parcursul întregii vieţi; 
3. permite o abordare comună în descrierea calificărilor, pentru a le face mai uşor de înţeles 
în:contextul mobilităţii de la un sistem de educaţie şi formare la altul, descrierea procedurilor de 
validare a rezultatelor învăţării; 

• ECVET oferă:  un cadru metodologic, acorduri şi principii comune în vederea stimulării dialogului 
între furnizorii de formare; instrumente pentru dezvoltarea parteneriatelor între actorii implicaţi 
(instituţii competente, furnizori etc.); permite aplicabilitatea transferului într-o varietate de situaţii 
şi de contexte de învăţare; asigură compararea rezultatelor învăţării dobândite în diverse ţări, 
validarea şi recunoaşterea lor; facilitează transferul şi validarea rezultatelor învăţării în contexte 
non-formale şi informale. 

• Rezultatele învăţării dobândite în străinătate, pot fi luate în considerare, în scopul dobândirii unei 
calificări în ţara de origine a cursantului; ajută la îmbunătăţirea accesului la calificări pentru toţi 
cetăţenii, pe parcursul întregii vieţi; permite o abordare comună în descrierea calificărilor, pentru a 
le face mai uşor de înţeles, în contextul mobilităţii de la un sistem de educaţie şi formare la altul, 
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precum şi în descrierea procedurilor de validare a rezultatelor învăţării; 
facilitează transferul şi validarea rezultatelor învăţării în contexte non-formale şi informale. 

• Valideaza rezultatele invatarii nonformale si informale, nu doar pe cele ale invatarii in cadre 
formale, intr-un cadru european transparent, al calificărilor pentru învățarea de-a lungul vieții, in 
vederea obtinerii unei calificari recunoscute la nivel european.                        

• beneficiul principal este ca pe baza ECVET absolventii se pot angaja in orice tara a UE                                         

• Contribuția  la dezvoltarea  cooperării europene în domeniul învăţământului şi al formării.                                        

• Recunoasterea creditelor asociate formarii profesionale la nivel transnational/european.                                         

• Beneficiile constau in recunoasterea in maniera mai usoara a rezultatelor invatarii de pe parcursul 
proiectelor Erasmus+.                                     

• la momentul actual, nu consider ca este un instrument viabil - nu este cunoscut si folosit la scara 
larga, este dificil de completat si nu este recunoscut de catre companii / universitati. 

• faciliteaza ocuparea unui loc de munca pe piata europeana                                           

• Facilitarea transferului si recunoasterii rezultatelor invatarii 

• Stimularea mobilitatii profesionale 

• Transferabilitatea calificarilor 

• Transparenta calificarilor la nivel national si european 

• recunoasterea rezultatelor invatarii, in urma efectuarii unui stagiu de pregatire practica in 
strainatate                                       

• Ușurința în adaptare la piața europeană a forței de muncă.                                           

• Rezultatele invatarii dobandite in diferite tari din Europa sunt luate in consideratie la dobandirea 
calificarii in tara de provenienta a cursantului; Asigura compararea rezultatelor invatarii dobandite 
in alte tari, validarea si recunoasterea lor;                         

• Realizarea transparentei, validarii si certificarii competentelor si calificarilor                                          

• Recunoasterea la nivel international a rezultatelor participantilor este benefica in ceea ce priveste 
insertia acestora pe piata fortei de munca internațională.                                   

• Facilitarea accesului pe piata fortei de muncă europene                                           

• Rezultatele învăţării dobândite în străinătate, pot fi luate în considerare, în scopul dobândirii unei 
calificări în ţara de origine a cursantului;                                    

• Faptul ca sunt recunoscute creditele la nivel european                                           

• Facilitarea transferului de informații și bune practici 

• Generalizarea utilizarii ECVET va conduce la transparenta calificarilor si armonizarea formarii 
profesionale oriunde in Europa.                                     

• Certifică abilitățile  formate în urma stagiului.                                           

• Recunoasterea europeana a calificarii                                           

• Aprofundarea, extinderea unor competențe profesionale.                                           
Transparenta rezultatelor invatarii, mobilitatea si trasferabilitatea la nivel EU 
Trasferabilitatea rezultatelor invatarii intre diferite sectoare la nivel national                                  

• cresterea relevantei certificatelor de competente 
Dezvoltarea abilitatilor turorilor si profesorilor in privinta evaluarii si certificarii competentelor, in 
context real de munca, inclusiv dezvoltarea unor instrumente specifice de evaluare a abilitatilor, 
deprinderilor                         

• Accesul la invatare pe tot parcursul vietii                                           

• Armonizarea sistemului de calificare si a recunoasterii certificarii de la sistem national la sistem 
national                                       

• Transferabilitatea creditelor 
Mobilitatea fortei de munca cu calificari sub ECVET                                         

• Din punct de vedere profesional este necesară acumularea a 90 de CPT la fiecare cincinal.                                        

• Simplificarea recunoașterii unei calificării obținute într-un alt context diferit de cel național;                                        

• uniformizare a sistemelor nationale de calificare din statele europene                                          

• validarea şi recunoaşterea rezultatelor învăţării dobândite în diverse ţări precum şi validarea 
rezultatelor învăţării în contexte non-formale şi informale                                  
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• Echivalare calificari                                           

• Recunoasterea reciproca a rezultatelor invatarii in cadrul activitatilor VET in spatiul european in 
baza acordului de invatare sau memorandumului de intelegere                                

• Am implementat o parte de ecvet, noi fiind liceu teoretic                                           

• Este un instrument util, in special pentru stagiarii VET.                                           

• Vizeaza facilitarea transferului, recunoasterii si acumularii rezultatelor invatarii indivizilor care 
doresc sa obtina o calificare, intre statele member ale UE .                                  

• Cred ca beneficiul este evident in context european si mai putin national, iar categoria sociala 
prioritara in acest sens este accea a muncii calificate (mai putin, educatia superioara, profesii cu 
nivel inalt de formare)                            

• permite recunoașterea competențelor dobândite pe perioada mobilității sub forma unui certificat de 
competențe profesionale ce poate fi folosit pentru angajare pe piața muncii.                                

• stabilirea unui sistem european de credite pentru educație și formare profesională ar trebui sa fie o 
prioritate pentru ca numarul NEETS este permanent in crestere                                  

• ECVET este util pentru transparența și recunoașterea rezultatelor învățării și 
calificărilor.                                                                   

• Utilizarea ECVET ar fi necesara pentru recunoasterea calificarilor pe piata europeana a muncii.                                        

• recunoastere mai facila a rezultatelor invatarii                                           

• îmbunătăţirea accesului la calificări pentru toţi cetăţenii, pe parcursul întregii vieţi; cadru 
metodologic, acorduri şi principii comune în vederea stimulării dialogului între furnizorii de formare; 
instrumente pentru dezvoltarea parteneriatelor între actorii implicaţi (instituţii competente, 
furnizori etc.); compararea rezultatelor învăţării dobândite în diverse ţări ; facilitează transferul şi 
validarea rezultatelor învăţării în contexte non-formale şi informale     

• uniformizare a cadrului de recunoastere a acestor rezultate                                           

• Permite comparabilitatea intre sisteme de invatamant si usureaza mobilitatea.                                         

• Rezultatele învăţării dobândite în străinătate pot fi luate în considerare.                                          

• validarea competentelor dobandite in contexte nonformale si in afara tarii                                          

• În ECVET, rezultatele învăţării sunt folosite ca bază pentru transferul şi acumularea punctelor de 
credit ECVET. Reprezinta o recunoastere europeana a calificarii intr-un anumit domeniu. 

• Recunoașterea rezultatelor învățării dobandite de o persoană pe piața europeană a muncii.                                        

• mai buna recunoastere pe piata muncii, mai multe sanse de a  accede la un job mai bun                                        

• Propunere de recomandare a Parlamentului European şi a Consiliului privind înfiinţarea unui sistem 
european de credite pentru educaţie şi formare profesionala (ECVET) [SEC(2008) 442 SEC(2008) 443]                             

• sistem uniform in UE, desi implementarea acestuia difera mult in fiecare tara membru                                         

• o mobilitate si   o angajabilitate   usoara in lume                                           

• Prin utilizarea ECVET putem facilita transparenta si recunoasterea calificarilor obtinute in diverse 
tari din Europa.                                      

• Creditele sunt utile in vederea acumulării  celor 90 de credite la 5 ani                                          

• Recunoașterea, transferul și acumularea rezultatelor evaluate ale învățării.  

Cele mai cunoscute componente tehnice ECVET, potrivit răspunsurilor oferite de participanții la 
anchetă sunt Acordul/Contractul de învățare și Memorandum-ul de înțelegere. Deși 1155 dintre 
cei care au răspuns referitor la instrumentele ECVET declară că nu cunosc nicio componentă 
tehnică ECVET, 430 cunosc acordul sau contractul de învățare, 297 știu despre Memorandumul de 
înțelegere și 178 cunosc fișa personală.  Comparativ cu anii trecuți a crescut numărul celor care 
dețin informații despre instrumentele tehnice. 
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Instrumentele/componentele tehnice ECVET pe care le cunoașteți sunt: 

Componente tehnice ECVET Număr răspunsuri Procent din număr total 
respondenți 

Alte componente tehnice ECVET  15 0.91% 

Fișa personală/Personal transcript 178 10.82% 

Memorandumul de înțelegere 297 18.05% 

Acordul/Contractul de învățare 430 26.14% 

Nu cunosc instrumente/componente tehnice ECVET 1155 70.21% 

 

Respondenți care au selectat  ”alte componente tehnice ECVET” au făcut următoarele precizări: 

• calificare, puncte de credit, evaluarea rezultatelor invatarii, recunoasterea rezultatelor invatarii, 
foaia matricola  

• Desi am citit despre elementele ECVET, nu sunt familiarizata cu aceste aspecte     

• Am citit despre mai multe componente tehnice ECVET, dar nu am aprofundat aceste notiuni 
suficient pentru a le incadra "cunoscute" 

• Angajamentul de calitate           Angajamentul de calitate          

• Suplimentul de certificat Europass         

• Punctele SECEFP           

• Documentul de mobilitate Europass - rol de personal transcript      

• Certificate lingvistice           

• Contracte de studiu si foi matricole         

Răspunsurile celor care și-au exprimat dorința de a afla mai multe informații despre ECVET se 
referă la  următoarele aspecte: 

• Instrumente si componente tehnice                   
• care sunt facilitatile pe care le poate oferi pt dezvoltarea mea profesionala                

• rolul ECVET privind dezvoltarea profesionala                   
• Tot ce mă poate lămuri ce înseamnă ECVET și care este utilitatea sa.                
• As vrea sa cunosc date despre ECVET                   
• In ce conditii se poate beneficia de acest sistem                  
• Metode de recunoastere a cursurilor                   
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• Ce noutati aduce                     
• modul de implicare in cresterea capacitatii de insertie profesionala a absolventilor institutiilor de 

invatamant superior           
• instrumente ECVET si utilizarea lor                    
• modul in care se acorda                     
• Doresc sa cunosc informatii despre fisa personala.                  
• Cum pot fi echivalate în sistemul românesc                   
• Felul in care poate fi utilizat sistemul ECVET in proiectele de tineret (in contextul invatarii 

nonformale) 

• Institutiile cu care se pate colabora si cum se poate realiza, concret, aceasta colaborare 

• Exista foarte multe informatii pe internet si selectarea celor relevante si actuale se dovedeste dificila 

• Exemple ( ghiduri, metodologii etc.) de aplicare a ECVET in scolile din Romania               
• Modul in care sistemul ECVET ar putea fi utilizat si in proiectele de tineret 

Institutii competente si modul concret in care se poate colabora cu acestea in proiectele de tineret, 
in care majoritatea metodelor de lucru sunt nonformele 

• Compararea despre rezultatele învățării dobândite în diverse țări, validarea și recunoașterea lor.              
• compatibilitatea calificarilor existente intre diferite tari                  
• Publicul tinta, metodologia                    
• Aplicabilitatea în cadrul unui proiect                    

• Memorandumul de intelegere, acordul/contractul de invatare.                 
• Daca mobilitatea se poate transforma in credite transferabile                 
• Tot pachetul informational, pentru a vedea daca se incadreaza in cerintele elaborarii proiectelor 

noastre.             
• obiectivele și posibilitățile de implementare a cunoștințelor                 
• ce cursuri de formare pot derula                    
• Cum se pot simplifica procedurile in domeniu                  
• daca acest document este valabil in cazul in care un absolvent VET cauta un loc de munca              

• Viitoarele initiative ECVET                    
• Memorandumul de intelegere                    
• modalitate de accesare                      
• rolul programului in dezvoltarea cariererei didactice si recunoasterea calificarilor in alte tari 

europene             
• ECVET pentru actualizarea calificarii muncitorilor                  

• Informatii utile in domeniul educatiei scolare                   
• Ce semnifica si beneficiile ECVET                    
• Activitati in domeniul integrarii scolare a elevilor cu CES                 
• Ce este și cum mă poate ajuta în carieră?                   
• putin din istoria ECVET                     
• Tot ceea ce m-ar ajuta sa fiu corect informata pentru o mobilitate ulterioara.               
• cadrul de derulare a programului                    

• Informatii specifice legate de proiectul implementat- cum poate fi recunoscuta formarea concreta 
realizata cu aceasta ocazie. De asemenea informatii legate de propriile interese de formare si 
recunoastere.   

• Relevanța pentru elevii de gimnaziu.                   
• Modul in care pot fi recunoscute rezultatele invatarii                  
• finalitati                      
• Instrumentele si procedura recunoasterii, transferului  si acumularii rezultatelor evaluate ale 

invatarii              
• utilitatea acestor instrumente pentru cadrele didactice                  
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• Recomandarea Parlamentului European                   
• Ce pasi trebuie facuti pentru a reusi dobandirea acestuia in vederea recunoasterii, transferului  si 

acumularii rezultatelor evaluate ale invatarii in cazul persoanelor care doresc sa obtina o 
calificare/sa se dezvolte?  
In cat timp de la mobilitate, de la obtinerea certificatului de mobilitate trebuie depusa 
documentatia in vederea obtinerii recunaosterii la participare ? 

• As dori cateva exemple din experientele unor persoane care au utilizat ECVET.               
• Ce reprezintă ECVET pentru comunitatea europeană?                  
• Care este procedura de recunoastere a rezultatelor invatarii in urma cursurilor de formare in 

strainatate.              
• Ce oportunități aduce?                     
• Care sunt documentele pe care trebuie sa le depunem pentru a obtine un astfel de credit.              
• Regulamentul, finalitatea                     
• Cum funcționează acest sistem si pentru ce cursuri/programe de formare este valabil              
• Pașii care trebuie urmați pentru recunoașterea experientelor de formare în medii internationale 

(mai ales nonformal).           

• Educatie si formare profesionala initiala in domeniul agriculturii montane.                
• Ce pot elevii face cu instrumentul ECVET?                   
• toate recomandarile care se pot adapta contextului universitar                  

• Cum anume putem participa de sesiuni de formare care să aibă ca rezultat acumularea de credite?             
• Condiții de accesare, beneficii                    
• Beneficii, utilitate, modalitate de utilizare/ obtinere/                   
• Cum pot fi echivalate creditele obtinute prin cursurile Erasmus+                 
• avantajele platformei                     
• Nu a fost necesar sa le utilizez, dar există informații foarte bine structurate daca este necesar pentru 

o informare de baza despre aceste instrumente.        
• fazele utilizarii ECVET                     

• Cum putem obține o altă calificare, prin intermediul ECVET                 
• cum sa-l aplic intr-un proiect de mobilitate VET                  
• Noutati care apar, situatii comparative, bariere in implementare                 

• despre contractul de invatare                    
• Care sunt caile pentru un cetatean roman, dupa recunoastere europeana, sa isi gaseasca un loc de 

munca in alte tari din UE?          
• Cum pot beneficia profesorii de aceste programe.                  
• facilitarea internationalizarii actului didactic                   
• Cum poate fi accesat                     
• Domenii, perioade, grup tinta etc                    

• Daca se aplica si colegiilor nationale teoretice sau doar scolilor profesionale               
• Acum am aflat prima data despre acest sistem si as dori o formare facuta de expertii agentiei in 

legatura cu acest aspect.           
• Oportunitatile de transferare a aclificativelor in sistemul actual de invatamant romanesc.              

• Procedura de alocare a punctelor de credit ECVET pentru o calificare şi cum sunt distribuite acestea 
pe unităţi de rezultate ale învățării.         

• Instrumentele mentionate mai sus                    
• Cum poate fi utilizat in Romania pentru echivalarea studiilor?         
• Toate informatiile utile pentru certificarea competentelor                 
• Modalitate de echivalare a certificarii internationale in credite romanesti                
• Mai multe informati despre Personal Transcript.                   
• Exemple practice de echivalare.                    
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• Cum as putea aplica acest sistem la intoarcerea din stagiu intr-un liceu cu profil informatic.              
• Daca exista posibilitatea recunoasterii competentelor de predare a profesorilor obtinute la cursuri in 

strainatate            
• Cu ce ne-ar ajuta obtinerea recunoasterii?                   
• Am înțeles de la AN că acest instument nu se aplică în cazul instituției mele. Păcat. Eu consider că 

educația pentru piața muncii trebuie să se deplaseze și înspre învățământul liceal teoretic - pentru a 
fi în acord cu starea de fapt din școala românească... (adică, e cazul să meargă muntele la 
Mahomed... pentru a obține efecte de optimizare în formarea profesională din România) 

• componentele tehnice, recomandarea Parlamentului European                 
• Un ghid practic de aplicare a ECVET, cum se efectueaza efectiv recunoasterea rezultatelor invatarii             
• Componentele ECVET. Modele pentru aceste componente. Modul de obținere. Cu ce proiecte 

Erasmus+ sunt compatibile. De exemplu: sunt compatibile cu Erasmus+ K2 parteneriat numai între 
școli/?   

• Aplicatia:documentele si maniera de completare a lor                  
• ECVET nu este valabil pentru mobilitatile de scurta durata. De ce?                
• Daca sunt recunoscute prin credite sau alte instrumente activitatile de educatie non-formala            Recomandarea Parlamentului  

• cum se face transferul punctelor creditelor ECVET                  
• cum se pot accesa informatiile, cat de relevante sunt aceste instrumente ECVET in recunoasterea la 

nivel national si international a rezultatelor invatarii        

• Cum se face validarea rezultatelor invatarii?                   
• cum se poate utiliza cu K2                    
• Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului privind ECVET precum și 

Instrumentele/componentele tehnice ECVET          
• Modul de selectare a competențelor achiziționate pe parcursul mobilității în corelare cu numărul de 

ore de practică pe parcursul mobilității.         
• informatii adaptate pe care sa le transmitem CLDPS din cadrul Inspectoratelor Scolare care fac mari 

confuzii             

• Având în vedere că aud prima data despre ECVET, orice informație este bine venită.               
• Calificările partenerilor din țările europene si modalități de transfer si validare a creditelor.               
• As dori sa aflu mai multe, pentru ca in cadrul proiectului pe care l-am initiat acum vom desfasura 

cursuri de formare online pentru cadre didactice si pentru parinti, cursuri pe care am vrea sa le 
certificam cat mai oficial posibil, credite ECTS sau ECVET, am incercat sa aflam mai multe dar se 
pare ca ne este foarte greu sa identificam institutia care ar certifica aceste cursuri. Motivele sunt: 
participantii sunt romani, dar si din tarile europene partenere la proiect, nu exista mobilitate, pentru 
ca se va organiza doar online formarea. As dori sa primesc suport sau informatii cu privire la 
procedura necesara certificarii acestor cursuri. Va multumesc! 
 

Referitor la modalitățile prin care se dorește informarea privind ECVET, respondenții au răspuns 
astfel:  

 
Varianta de răspuns Răspunsuri 

Prin intermediul Internet-ului 51.62% 798 

La sesiuni de informare/promovare/formare 36.03% 557 

Prin intermediul unor brosuri 6.79% 105 

Prin intermediul unor pliante 3.30% 51 

In alte moduri (vă rugăm să menționați) 2.26% 35 
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Se observă un interes deosebit al respondenților pentru informare, 1546 dintre cei care au 
participat exprimându-și opinia, dintre aceștia aproape jumătate optând pentru informarea lor 
prin intermediul internetului. Un număr semnificativ de comentarii vin de la cei care au optat 
pentru alte mijloace de informare considerate adecvate. Sesiunile de informare, promovare sau de 
formare sunt de asemenea menționate de 36.03% dintre respondenți, aceștia considerând că sunt 
foarte importante sesiunile în care se prezintă face to face informația celor interesați.  

 

 

Cei care au optat pentru alte variante au enumerat următoarele : 

• Toate modalitatile de mai sus sunt utile, dar in conditiile abundentei de informatii existente deja pe 
internet, ar fi foarte utile si eficiente sesiuni  de informare/promovare/formare 

• Lectură individuală, deoarece știu că există informațiile necesare pe site-ul agenției, newsletter, 
brosura electronica          

• Prezentare in institutie              

• Există suficientă informație disponibilă. Important e să alocăm timp și să înțelegem care ar fi 
beneficiile.        

• Internet, brosuri, pliante cu exemple concrete de buna practica, publicatii online ale agentiei           

• Training in scoala              

• prin exemple concrete, studii de caz prezentate  de preferat prin filme si tutoriale video 

  

52%

36%

7%

3% 2%

Opțiuni privind modalități de informare
ECVET

Prin intermediul Internet-ului

La sesiuni de informare/promovare/formare
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In alte moduri (vă rugăm să menționați)
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9. Aspecte  pozitive (”Așa da!”) în colaborarea cu Agenția Națională 

Au făcuit comentarii și aprecieri 816 participanți la anchetă, acestea referindu-se la următoarele 
aspecte care ar trebui în continuare să fie prezente în colaborarea cu Agenția în anii următori: 

• Multumesc pentru sprijinul acordat in implementare, promptitudine, eficienta!   

• Flexibilitate si deschidere spre nou.        

• indrumarea din timpul proiectului, mailuri prompte si la obiect     

• Apreciez deschiderea si profesionalismul. Raspunderea prompta si sprijinul neconditionat de care au dat 
dovada. 

• Promptitudine, claritate a informatiei, amabilitate      

• Faciliteaza schimbul de experiente        

• Apreciem deschiderea, promptitudinea si amabilitatea cu care personalul ANPCDEFP, cu care am intrat in 
contact de-a lungul celor 2 ani de proiect, ne-a raspuns mereu. Ajutorul oferit ne-a ajutat foarte mult si ne-au 
fost clarificate diverse nelamuriri. Multumim! 

• Am colaborat foarte bine cu ANPCDEFP de foarte mult timp în domeniul parteneriatelor multilaterale Comenius 
și cel al mobilităților individuale ale personalului didactic. Acum sunt începătoare în parteneriatele strategige 
Erasmus + doar între școli. Am beneficiat de fiecare dată de colaborare cu persoane competente, bine 
înformate și amabile care m-au consiliat corect. 

• Experiente de neuitat, dezvoltare personala si profesionala     

• Corectitudine,promptitudine,buna organizare.       

• "ASA  DA"- ședințele de informare, precizările cu privire la elaborarea rapoartului intermediar 

• Aprobarea fondurilor pentru specializarea tineretului,implementarea notiunii de formare profesionala prin 
scolile profesionale. 

• -deschidere in functie de cerintele beneficiarilor, transparență 
Promptidudine,comunicare facila        

• Specialisti bine pregatiti, disponibili  ori de cate ori am avut de clarificat anumite aspecte si  
prezenti mereu cu sfaturi utile si pertinente 

• Profesionalism, expertiza, seriozitate!        

• Am apreciat promptitudinea si calitatea raspunsurilor primite.  
De asemenea doresc sa ii multumesc pe aceasta cale domnului Radu Stoika care s-a aratat disponibil de fiecare 
data si pentru calitatea raspunsurilor primite. 
Nu in ultimul rand doresc sa ii multumesc doamnei Corina Popescu pentru colaborarea eficienta pe care am 
avut-o cu domnia sa. 
În numele echipei, apreciem modul transparent in care au fost evaluate rapoartele financiare si tehnice. 

• Seminariile realizate la Agentia Nationala au fost binevenite intotdeauna, iar colaborarea cu expertii a fost 
foarte buna, raspunsurile clare si prompte. Va multumim! 

• colaborarea ft buna cu formatorii        

• Aspecte pozitive privind ANPCDEFP: 
- diversitatea informatiilor oferite ; 
- transparenta organizarii si functionarii; 
- preocupare deosebita pentru calitate. 

• Intalniri interactive si lamuritoare. Raspunsuri la intrebari cheie pe loc. Feedback imediat.  

• Am colaborat foarte bine cu ANPCDEFP, initial in programul Tineret in Actiune, apoi ERASMUS+- Tineret. Este 
de apreciat ca AN si-a pastrat stilul de lucru dinamic, eficient, fara birocratie inutila, incurajand participarea 
organizatiilor mai mari si mai mici la proiecte variate 

• Colaborare eficienta si profesionista.       

• De fiecare data am simtit ca Agentia Nationala este un  PARTENER al proiectului care  ma ajuta in 
implementarea acestuia din perspectiva asigurarii calitatii. 

• Pentru organizatia noastra, toate experientele de colaborare cu ANPCDEFP au fost pozitive. Este de apreciat 
faptul ca Agentia pastreaza o dinamica adecvata proiectelor de tineret, in care avem experienta. 

• Echipa agenției este foarte deschisă și foarte bine pregătită.     

• Informații clare, a răspuns solicitărilor noastre ori de câte ori am avut nevoie, am primit consilierea 
specialiștilor agenției, colaborarea a fost una foarte bună. 

• Promptitudine in vederea solutionarii problemelor, profesionalism     

• Răspunsurile la întrebări au fost prompte, materialele informative accesibile    

• Comunicare deschisa, exemplara si informarea prompta!     
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• Apreciez faptul ca s-a elaborat Ghid pentru implemetarea proiectelor de mobilități în domeniul VET, foarte util 
pentru cei care implementeaza primul proiect. De asemenea, pentru realizarea raportului final am parcurs 
„sfaturi utile” pentru completarea secţiunilor din raportul de activitate continute in Indrumar Raport final, 
primit de la AN. 
Mentionez ca am avut o colaborare foarte buna cu AN pe parcursul derularii proiectului. De cate ori am avut o 
problema, am primit un raspuns, o indrumare. 

• Apreciez informaţiile ţi recomandările pe care le-am primit de la reprezentantul ANPCDEFP în urma intalnirii 
directe pe care am avut-o cu aceasta. M-au ajutat la clarificarea unor aspecte legate de managementul 
proiectului. Sunt utile 2 sesiuni de informare/consiliere realizate pe durata de viaţă a unui proiect. 

• programele sunt deosebit de folositoare atat pentru tineri cat si pentru adulti   

• Va multumim pentru suportul oferit la fiecare pas .Pe masura ce am derulat proiecte avand sprijinul real  din 
partea dumneavoastra totul parea mult mai clar . 

• Corectitudine, transparenţă, obiectivitate, profesionalism.     

• Multa pasiune si pofta de a ajuta .        

• Consider colaborarea cu ANPCDEFP o oportunitate foarte utila studentilor.    

• Sunt deschisi si ofera explicatiile necesare de câte ori este nevoie și ne consieră ca de la egal al egal. 

• Sprijinul acordat de ANPCDEFP este foarte mare. Multumim mult!    

• Promtitudinea si claritatea informatiilor primite in timpul colaborarii.    

• Apreciez trimiterea unui feedback dupa evaluare; in trecut nu se primea nici o explicatie si era frustrant.  

• Organizarea intalnirilor pentru coordonatorii nationali      

• Deschiderea și promptitudinea, amabilitatea și profesionalismul.     deschidere catre nevoile institutiei i; 
Sprijinirea institutiilor din mediul rural in vederea dezvoltarii si a progresului; comunicare eficienta si 
corectitudine in evaluare; 

• Multumiri pentru tot sprijinul acordat in derularea proiectelor, pentru colaborare si indrumare.   

• Colaborare excelenta, din toate punctele de vedere, de 20 de ani.     

• Colaborare foarte bună! Mulțumim!        

• Colaborare cu personalul din cadrul anpcdefp cand i-am solicitat a fost prompt,explicatiile clare. 

• Consider foarte bine realizat site-ul agentiei ERASMUS+ si webinarele. 
Am apreciat anul acesta punerea la dispoziția celor care implementează proiecte Erasmus+ a cursului de 
formare DEOR. Pe lângă profesionalismul și deschiderea formatorilor, a fost o oportunitate de interacțiune cu 
alți coordonatori de proiecte. Feedbackul la Raportul intermediar a fost unul extrem de punctual și pertinent. 

• Documentaţie foarte bine realizată pe site-ul instituţiei. 
Feedback bine structurat, cu detalii iar analiza punctelor tari şi a punctelor slabe a fost realizată explicit 
astfel încât, la următoarea candidatură, să putem completa mult mai bine formularul de aplicaţie 

• Este primul proiect Erasmus+ aflat in derulare in cadrul unitatii noastre scolare si in primul rand vreau sa 
multumesc personalului de la ANPCDEFP pentru promptitudine si indrumare. 

• Am apreciat amabilitatea de care dau dovada cei de la Agentie. De asemenea, am apreciat reamintirea prin 
email a unor termene pana la care trebuie completat un chestionar sau trimis un anumit document.  

• Multumim pentru o colaborare ideala!       

• Multumesc pentru ca ne sunteti aproape si ne ajutati uneori fara ca noi sa constientizam impasul in care ne 
aflam. 

• Apreciez mult deschiderea si calmul cu care ne-au fost explicate aspecte importante legate de implementarea 
si finalizarea proiectului. 

• Am beneficiat intotdeauna de deschidere si sprijin din partea AN.     

• Promptitudinea răspunsurilor oferite experții din cadrul ANPCDEFP    

• Am pornit in acest proiect cunoscand foarte putine lucruri.  site ul ANPCDEF   respectiv colaborarea telefonica 
cu membrii agentiei m au ajutat f mult.Va multumesc!(dnei Madalina Soveja in special) 

• La atelierul din acest an (VET, Deva) în sfârșit s-a lucrat mult mai mult concret pe formular.  

• Colaborarea cu AN este axata pe consultanta si informare, exista reglementari clare, accesibile si care acopera 
marea majoritate a situatiilor din practica.  

• amabilitate, deschidere spre dialog        

• Apreciem seminariile de informare precum si corespondenta electronica extrem de clara si benefica , pe 
intreaga derulare a proiectelor de mobilitate. Ne dorim ca 2018 sa aplicam si la celelalte proiecte finanantate 
de AN. 

• Amabilitate, răbdare, claritate în explicații.       

• Foarte util Webinar-ul pentru realizarea raportului final!       

• Colaborare foarte buna, foarte eficienta, la orice solicitare de detalii, informatii aditionale s-a raspuns cu 
promptitudine maxima. 
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• Profesonlaism, amabilitate, toleranță.       

• Formatorii ANPCDEFP au dovedit profesionalosm, informatiile oferite au fost relevante si timpul bine gestionat; 
mi-a plăcut foarte mult că s-a organizat în septembrie 2017 o sesiune de informare/explicare pentru 
reprezentanții organizațiilor care au depus proiecte Erasmus+, dar care nu au fost finanțate 

• Apreciem mult eforturile depuse de toti angajatii Agentiei pentru ca acest domeniu de finantare sa functioneze 
spre beneficiul participantilor. Va multumim! 

• Am participat la sesiunea de informare organizata de ANPCDEFP cu prilejul semnarii contractului pentru 
proiectul castigat in 2017 si am fost foarte placut impresiuonata de profesionalismul si amabilitatea ofiterilor 
de proiect, de utilizarea unor metode moderne de informare si comunicare. 

• Colaborarea cu personalul Agenției Naționale a fost EXCELENTĂ. Tot personalul cu care am intrat în contact, 
este profesionist, dedicat, amabil... 

• Pe durata implementării proiectului am avut o buna colaborare cu AN.Am primit explicațiile solicitate prompt și 
un bun conținut informațional.  

• Un aspect demn de apreciat este promptitudinea cu care se primesc răspunsurile la întrebări şi amabilitatea cu 
care sunt clarificate informaţiile solicitate. 

• Proiectul Erasmus+ este o oportunitate în formarea personală și profesională și creșterea calității educației în 
școală. 
Apreciez profesionalismul, implicarea și entuziasmul personalului ANPCDEFP. FELICITĂRI! 
Mulțumim echipei din agenția ANPCDEFP pentru colaborarea eficientă în derularea proiectului! 

• Erasmus+  Șansa de modernizare a școlii românești 
ANPCDEFP sunteți o echipă de profesioniști! Felicitări! 

• buna colaborare cu Agentia Nationala si oportunitatea de a beneficia de fonduri europene ne motiveaza sa 
continuam scrierea de noi proiecte, sa realizam obiectivele din Planul European de Dezvoltare, tintele 
strategice din Planul de Dezvoltare Institutionala al scolii si sa avem un corp profesoral pregatit la nivelul 
standardelor europene, orientat catre scoala viitorului. 

• Apreciem in mod deosebit profesionalismul expertilor de la AN cu care am colaborat, promptitudinea si 
disponibilitatea de care au dat dovada.  

• Am fost impresionata de maniera de comunicare foarte clara si concisa a reprezentantilor Agentiei Nationale 
cu care am intrat in contact si de promptitudinea cu care mi s-a raspuns la solicitarile prin email.  

• Promptitudine, buna colaborare, raspunsuri clare, complete la orice intrebare   

• A fost o experienta frumoasa, care sper sa se repete cat de curand posibil :)   

• A fost o colaborare foarte buna cu AN. Apreciez, in mod deosebit profesionalismul si promptitudinea 
personalului. 

• Acțiuni concrete (seminarii/cursuri) pentru accesibilizarea formularelor de aplicație.   

• Disponibilitatea si raspunsul prompt, la subiect a celor din compartimentul Parteneriat Strategic pentru 
Educatie Scolara sunt de apreciat - Asa DA!! 

• Raspunsuri clare, concise si prompte la toate nelamuririle pe care le-am avut.  sesiuni de informare/ seminare cu  

• Consider că activitățile la care Agenția Națională ne-a invitat (curs de formare în scrierea proiectelor - 2016, 
întâlnirile de formare pentru implementarea proiectului - iulie 2017, Conferința Națională din Noiembrie 2016) 
au fost cele care ne-au adus nivelul de cunoaștere la un nivel care să ne ajute atât în câștigarea proiectului 
Erasmus+ KA1, cât și în implementarea lui. 

• Transmiterea clara si in timp util a informatiilor; 
 Disponibilitate in clarificarea problemelor aparute. 

• Am primit sprijin pentru a putea derula mobilitățile în condițiile precizate în proiectul aprobat și în contractul 
financiar semnat. 

• Apreciez promptitudinea răspunsurilor venite din partea AN, amabilitatea deosebită a personalului și 
concretețea informațiilor furnizate. De asemenea, apreciez foarte mult consilierea și suportul oferit 
necondiționat pe tot parcursul implementării proiectului, în toate fazele în care am cerut „ajutor” sau am avut 
nevoie de îndrumare. 
Mulțumim, AN! 

• Colaborarea cu ANPCDEFP ne-a ajutat sa rezolvam diverse probleme aparute pe parcursul derularii proiectului. 

• Experienta traita în cadrul proiectuluiErasmus+a fost nemaipomenita . Ma bucur ca am participat. 

• Colaborare excelenta cu ANPCDEFP       

• Am apreciat: solicitudinea, intelegerea problemelor aparute in timpul implementarii, gasirea de solutii, 
promptitudinea in comunicare  

• Apreciem  foarte  mult  disponibilitatea,  claritatea  si  promptitudinea  raspunsurilor  pe   
care  le-am  primit  din  partea  Agentiei Nationale. Multumim mult! 
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• Colaborarea cu ANPCDEFP a fost foarte buna in timpul derularii proiectelor la care am participat. 
In toate discutiile avute, am simtit din partea Agentiei : profesionalism  si receptivitate. 
Promptitudine deosebita, ambailitate si raspunsuri clare, de mare ajutor.    

• Apreciez disponibilitatea informatiei precum si disponibilitatea personalului agentiei de a oferi informatii si 
consiliere cu fiecare ocazie. 

• Oportunități reale; beneficii imediate; schimb de experiență și însușire de noi cunostinte; comunicare; coeziune 
a grupului; Clarificări prompte din partea personalului Agenției; Bună organizare a cursurilor de formare 
(rezultatE+); Amabilitate și profesionalism 

• Colaborarea, indrumarea, atitudinea profesionala si promptitudinea.    

• Oamenii de la agentie sunt ok si incearca sa ajute - desi cateodata par a fi coplesiti de lucruri (sper ca asta e 
motivul) si vorbesc cu beneficiarii de parca acestia incearca sa insele sau sa faca rau. 

• Pana acum pot spune ca am avut o comunicare excelenta cu personalul de acolo!   

• ANPCDEFP are drept caracteristici principale promptitudinea, orientarea spre rezolvarea 
problemelor/neclaritatilor prin metode eficiente, creativitatea in organizarea evenimentelor de 
informare/diseminare. Apreciem ca foarte utile  publicațiile în format electronic si publicații pe hârtie.   

• 1. Colaborarea cu personalul Agentiei. 
2. Modul simplu si coerent, eficient, al bugetului, cu birocratie redusa fata de alte tipuri de finantari. 
3. Posibilitatea de imbunatatire a calitatii activitatii organizatiei prin elaborarea de instrumente noi in 
colaborare cu parteneri europeni. 

• Seminarul oferite pentru  înțelegerea și aprofundarea scrierii de proiect a fost foarte bine structurat. 

• Colaborarea este eficientă și orice școală poate accesa proiecte,  pentru a îmbunătăți rezultatele activității de 
instruire. 

• Amabilitatea reprezentantilor Agentiei, deschiderea de care au dat dovada la toate solicitarile si intrebarile 
adresate. 

• Întalnirea membrilor AN cu beneficiarii mai ales atunci cand proiectele noastre erau respinse. Am inteles mai 
bine unde eram deficitari si cum puteam corecta aplicatia in vederea scrierii unui proiect mai bun. Aceste 
evenimente trebuie repetate si in 2018. Echipa noastra este interesata intr-un curs de formare care sa se axeze 
eclusiv pe informatii EVS in proiectele de sending. 

• Totul a fost bine , organizarea , programul de învățare       

• Da apreciez serviciile oferite de Agentie, calitatea si mai ales promtitudinea la solicitarile lansate. 

• -modul de colaborare cu beneficiarii 
- scrisorile de evaluare a aplicatiilor si rapoartelor (detaliate si clare) 
- respectarea termenelor de finantare 
-oportunitati  eficiente si valoroase de formare profesioanala care trebuie perpetuate 

• Raspuns promt de fiecare data.        

• Am ramas suprins placuta de promtitudinea si bunavointa celor din Agentie. Am sunat cu reticenta dar am 
primit raspunsul dorit fara nicio problema. Sunt foarte incantata ca se poate si la noi in tara colabora. Felicitari 

• informatiie detaliate si accesibilitatea acestora      

• Am apreciat pe parcursul implementarii proiectelor Erasmus+ promptitudinea cu care ni s-au oferit raspunsuri 
la problemele semnalate, dar si sfaturile primite pentru o buna implementare. 

• Am apreciat preocuparea agenției pentru promovarea exemplelor de buna practica    

• Ou sont les reunions d'antans? De ex. o reuniune F-2-F intr-o locatie din centrul tarii : Alba Iulia, Sibiu, Deva etc 

• Repet, cu respect, ori de cate ori am avut vreo intrebare sau problema mi s-a raspuns cu promptitudine si 
profesionalism. Multumesc! 

• Atât în cazul celor 2 proiecte VET finalizate cât și în cazul prroiectului pe care îl implementăm, personalul 
ANPCDEFP a dat dovadă de profesionalism. 
Mulțumim pentru sprijinul acordat! 

• colaborarea si sprijinul intreprins la nivel de documente semnate privind participarea la mobilitate; informare si 
comunicare continua pe tot parcursul mobilitatii de catre institutia de la care am plecat (cu privire la transport, 
cazare, activitati) 

• Mulțumim pentru tot sprijinul!        

• Echipa ANPCDEFP = Profesionalism, promtitudine, excelenta      

• Munca in echipa, mijlocele de comunicare, instrumente     

• Se răspunde foarte rapid la emailuri.       

• Multumesc pentru formare, informare si colaborare in proiectul Erasmus +, kA1, educatie scolara, echipei 
ANPCDEFP!  

• Sunt extrem de impresionată de oamenii care lucrează la ANPCDEFP, de disponibilitatea și înțelegerea lor, de 
vocea plăcută cu care îmi răspund la sutele de întrebări, atunci când apelez la ei, de explicațiile clare. Prin toate 
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acțiunile intreprinse am văzut cât de mult își doresc să ne ajute să beneficiem de tot ceea ce este mai bun în 
ceea ce privește ERASMUS+. 

• Am avut intrebari in momentul completarii aplicatiei si mi s-a rspuns f.f rapid. Apreciez profesionalismul 
echipei! 

• Promptitudine, exactitate ,  responsabilitate si eficienta      

• Multumesc AN pentru sprijin, indrumare, consiliere in realizarea unei bune implementari a proiectelor derulate. 

• Mi se pare a fi demn de apreciat modul în care cei din Agenție reușesc să se organizeze și să organizeze 
evenimentele, de asemenea mă bucură deschiderea membrilor agenției către cei din țară. Oricare dintre cei 
care cer informații de la agenție o obțin și în mod prompt.  

• Profesionalism!         

• cursurile de formare cu formatori ai Agentiei au fost extraordinare    

• Profesioniști, deschiși, calmi și binevoitori. Vă mulțumim pentru că existați!    

• Apreciem colaborarea eficientă cu Agenția Națională, claritatea explicațiilor și rapiditatea răspunsurilor oferite 
de fiecare dată când am avut nevoie.  

• Promptitudine in acordarea informatiilor solicitate.      

• Sunt multumita de modul in care am comunicat si comunic cu cei de la Agentie, pentru rabdarea si intelegerea 
de care au dat dovada pana acum, de faptul ca mereu am primit sprijin si raspunsuri atunci cand nu stiam cum 
sa rezolv o situatie noua. Am intalnit oameni exceptionali cu care se poate comunica oricand. 

• Colaborare eficienta, promptitudine        

• Promptitudinea si deschiderea in rezolvarea problemelor intampinate in completarea documentelor. 
Comunicarea eficienta. 

• Te ajuta sa gasest solutii atunci cand ai o situatie dificila in proiect  
Acorda sprijinul de care ai nevoie in implementarea proiectului 

• De fiecare data cand am sunat pentru anumite informații am fost lămuriți     

• Colaborarea cu ANPCDEFP a fost intotdeauna fructuoasa: orice nelamurire si-a gasit raspunsul si intotdeauna 
am avut parte de bunavointa si rabdare din partea personalului. Va multumesc pentru sprijin! 

• Initiative bune. Experienta de invatare autentica. Profesionalism.      

• Apreciez faptul ca totdeauna am primit prin telefon sau prin internet informatiile de care aveam nevoie. 

• Comunicare foarte buna, deschidere, dorinta de a face lucrurile sa functioneze bine.  
 Responsabili ka1 tineret foarte amabili si profesionisti, Nicusor David responsabil comunicare - deschis, 
prompt, profesionist 

• Multumim pentru o foarte buna colaborare!       

• felicitari pentru echipa de profesionisti de la agentie!      

• Colaborarea cu ANPCDEFP a fost buna si foarte buna pe tot parcursul derularii proiectului Reprezentantii 
Agentiei au raspuns promt si dovedind profesionalism au oferit informatii necesare progresului proiectuui 
derulat de institutia noastra. 

• Entuziasmul si profesionalismul sa ramane neschimbate.     

• -am un profund respect pentru expertii din cadrul departamentului de Educatie a Adultilor, pentru 
profesionalismul lor, pentru deschiderea si pentru respectul cu care isi trateaza clientii. 

• Relationare eficienta, deschidere        

• Mulțumim pentru promptitudine și amabilitate.      

• Multumim pentru deschidere și pentru sprijinul pe care l-am primit în implementarea proiectelor.  
Sesiunile de informare organizate cu coordonatorii de proiecte au adus informații prețioase pentru 
implementare, iar comunicarea cu responsabilii de proiecte a fost utilă, promptă și a condus la soluționarea 
tuturor situațiilor apărute. 

• Personal competent si implicat in implementarea cu succes a proiectelor    

• Organizarea sesiunilor de pregatire in vederea redepunerii candidaturilor neaprobate   

• colaborare serioasa si prodigioasa cu toata echipa Agentiei natioanle. 
Raspunsuri prompte si la obiect la toate intrebarile puse. 
Sprijin neconditionat cand a fost cazul in clarificarea unoe probleme. 
O mare deschidere in a clarifica unele confuzii. 

• Informare prompta, explicatii clare, sprijin in elucidarea neintelegerilor.    

• Susțineți cât mai mulți oameni în demersul contactului cu Europa Occidentală. La nivelul educației 
preuniversitare, și școlile din orașe, colegiile cu renume au nevoie de sprijin în asigurarea unui învățământ de 
calitate (nu numai cele din medii defavorizate/mediul rural). 

• Birocrație mai redusă prin comparație cu alte proiecte din fonduri UE    

• comunicare, amabilitate  si viteza de raspuns      

• Imi place ca ori de cate ori am nelamuri si sun la AN, primesc raspunsuri prompte si clare  
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• Am observat o foarte mare promptitudine in rezolvarea problemelor.    

• personalul a dat dobvada de profesionalism si  responsabilitate.RESPECT!    

• Am avut o colaborare foarte bună cu responsabilii de proiect.     

• Până în prezent, colaborarea cu ANPCDEFP a fost extrem de eficientă, am primit foarte prompt informațiile 
dorite, s-a vorbit întotdeauna cu foarte multă amabilitate și solicitudine.  

• Colaborarea cu ANPCDEFP a fost intotdeauna foarte buna, clara, eficienta pentru buna derulare a proiectului si 
atingerea obiectivelor. 

• Organizarea de sesiuni de formare        

• Realizarea de evenimente care sa ofere oportunitate de diseminare a proiectelor in derulare  

• Va multumesc pentru toate oportunitatile si deschiderile oferite!     

• Intelegere si furnizarea de informatii din toate domeniile cuprinse in implementarea proiectului.  

• Felicitari pentru deschiderea manifestata si calitatea asistentei!     

• Apreciez calitatea profesionala a personalului ANPCDEFP si diversitatea  tehnicilor de comunicare cu 
institutiile care implementeaza proiecte ERASMUS 

• Consider colaborarea cu ANPCDEFP una foarte utilă și de eficientă.    

• Apreciez deschiderea si amabilitatea cu care suntem sprijiniti in derularea proiectelor. 
Consider reuniunile de informare foarte utile si bine organizate.  

• Jocurile de rol pe care prezentatorii proiectului Erasmus le-a îndeplinit în formarea candidaților Așa da. 

• Este foarte bine ca se pot oferi informatii clare despre toate aspectele.     

• Informatiile solicitate au fost primite cu promptitudine și in cadru amiabil.    

• Colaborarea telefonică s-a desfășurat întotdeauna, în cazul meu, în condiții de respect și profesionalism. Mi s-a 
răspuns prompt la apel și am primit răspunsuri și sfaturi potrivite. 

• Ma bucur foarte mult pentru ca cei de la Agentie sunt deschisi colaborarii, dar imi pare rau ca tot ce am 
invatat, in mare parte a fost prin munca proprie, impreuna cu colega cu care am incercat sa scriem un formular 
de aplicatie, din scoala sprijin nu prea este, fiindca lumea nu cunoaste, iar acum la implementare ne este cam 
greu, deoarece vrem sa iasa totul bine, dar e cam greu, colegii nu cunosc limbajul erasmus, ne ia timp pretios 
sa le explicam, ar trebui sa se organizeze sesiuni de lucru prin ISJ uri mai des si mai multa lume sa aiba acces la 
ele. 
Proiectele erasmus+ sunt foarte bine gandite, insa e mult de lucru, lumea nu se implica, in Romania majoriatea 
cadrelor vor sa lucreze fie pentru adeverinte, pentru bani ce sa mai spunem. Multumim pentru ajutor si sprijin. 
Speram sa finalizam cu bine proeictele in derulare. 
Am dori ca pe viitor sa existe o pondere egala in toate judetele tarii, fiecare sa aiba un nr echilibrat de proiecte 
si sa fie informati atat colegii cat si contabilele, directorii. 

• Cu membrii echipei ANPCDEFP am avut doar experiente pozitive, echipa profesionista, ii multumim pentru 
sustinere si suport. 

• Daca vrei sa reusesti, cu intrebarea sa calatoresti! Am sunat mereu, am intrebat, am primit raspunsuri prompte 
si am reusit! Multumim pentru ajutor si implicare, ANPCDEFP! 

• As sugera ca in echipa de evaluare a proiectelor sa fie si oameni cu pregatire in domeniul pt care s-a scris 
proiectul,multa corectitudine.Scriem proiecte in timpul nostru liber,nu suntem nici evaluati pentru aceasta 
activitate si nici renumerati asa ca meritam corectitudine 

• Promptitudine si deschidere in solutionarea diverselor situatii, colaborare eficienta.   

• Am observat ca exista mai multe activitati de informare a cadrelor didactice, seminarii de formare pt. Scrierea 
proiectelor. 

• Apreciez deschiderea, amabilitatea, profesionalismul      

• Toate informațiile oferite sunt pe înțelesul tuturor.       

• foarte mare deschidere a personalului ANPCDEFP pentru a oferi informatii celor ce nu le cunosc inca 

• Prezentările realizate de specialiști la sesiunile de formare, modul de sintetizare a volumului de  informații 
transmis, capacitatea de organizare și încadrarea în timp. 

• Apreciez profesionalismul, pregătirea, eficienta in munca dumneavoastra. Mulțumesc ca existați și munciți așa 
cum o faceți.  
Toată stima și respectul meu! 

• Deschiderea persoanelor care lucreaza in Agentie fata de rezolvarea situatiilor problematice intampinate in 
implementarea programelor / proiectelor  

• Am apreciat amabilitatea si disponibilitatea persoanelor de contact din partea Programului.  

• Amabilitate, profesionalism,  respect, sprijin.        

• Este foarte important pentru membrii comunitatii academice sa faca schimb de experienta si sa disemineze 
rezultatele cercetarii stiintifice in alte tari, iar pentru acest lucru ne este utila colaborarea cu ANPCDEFP.. 
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• Am fost foarte plăcut surprinsă la începutul colaborării cu A.N. de promptitudinea cu care am fost contactată 
sau mi s-a răspuns la întrebări.   

• Am participat la reuniunea de informare din 9-10 octombrie 2017  de la sediul ANPCDEFP si mi-a placut foarte 
mult cum ne-a explicat d-na Magdalena Manea si o alta doamna, despre Mobility Tool si OLS. Au avut rabdare 
sa asculte si intrebarile noastre si sa ne si raspunda.Daca nu erau ele, nu m-as fi descurcat deloc dupa ce m-
am intors acasa si m-am apucat de introdus datele in Mobility Tool si OLS. 
Au talent pedagogic 

• Despre formatori doar de bine!        

• Promptitudine, deschidere la colaborare si indrumare.      

• Colaborarea cu reprezentantii Agentiei Nationale este foarte buna. Acestia au raspuns promt si cu 
profesionalism la toate solicitarile si intrebarile noastre. 

• Asa cum am mai mentionat, apreciez in mod deoaebit faptul ca am primit raspuns prompt si explicit la toate e-
mailurile in care am exprimat nelamuriri referitoare la mersul proiectului. Felicitari. 

• Apreciez in mod deosebit promptitudinea si profesionalismul responsabililor din cadrul Agentiei Nationale.  

• Colaborare excelenta cu doamna Ioana Sticea Mera-rafinament, profesionalism, amabititate, dispusa la 
gasirea unor solutii rapide si benefice atunci cand este cazul. 

• Multumim pentru toate materialele pe care le puneti la dispozitie in mediul online.   

• Reteaua de formatori cu care colaboreaza AN este foarte buna.     

• Se cunoaste ca este o echipa serioasa care trateaza la fel toate propunerile de proiecte  

• Promptitudine in rezolvarea solicitarilor. 
O atitudine mai flexibila decat in cadrul programelor anterioare, care se apropie de abordarile Agentiilor 
Nationale europene. 

• Lucrul excelent in conditii de stres 

• Formatorii sunt bine pregatiti si raspund cu solicitudine intrebarilor adresate.   

• Apreciez sprijinul, promptitudinea și atitudinea formatorilor ANPCDEFP la sesiunile de consiliere/ informare și a 
tutorilor repartizați pe perioada implementării proiectelor (dna Veronica Simionescu și dna Anca Jugaru). 

• Apreciez sustinerea morala si incurajarile de a lua initiativa.     

• Am fost ajutata din toate punctele de vedere cat de rapid s-a putut cu informatii cat mai cuprinzatoare. Mi s-a 
rapsuns la toate intrebarile pe care le-am avut rapid si folositor. 

• Experienta cooperarii in domeniul  atelierelor de formare organizate de expertii agentiei este una foarte 
benefica pentru cei care doresc sa implementeze proiecte. Invatam atat de la formatori cat si de la colegii 
nostri. 

• Profesionalism in activitatea pe care o desfasoara. 
Implicarea personalului in rezolvarea particularitatilor ce intervin in cadrul fiecarui proiect  derulat prin Agentia 
Nationala. 
Monitorizarea activitatilor care se deruleaza prin fiecare proiect ce a obtinut finantare europeana prin 
programul  Erasmus+ 
Organizarea cursurilor prin reteaua de formatori 

• institutie serioasa,  in care pot sa am incredere. Niciodata  nu  am avut retineri atunci cand am vrut sa aflu 
despre ceva anume- inspirati disponibilitate si facilitati comunicarea informatiilor.  

• Seriozitatea, transparenta si obiectivitatea sunt elementele cele mai importante pe care le-am apreciat la 
colectivul acestei institutii. 

• Precizez faptul ca am fost indrumata cu minutiozitate si am primit permanent raspunsuri clare de la expertul 
AN si am gasit intelegerea si ajutorul de care am avut nevoie, eu fiind la inceput de drum in sccrierea si 
coordonarea proiectelor ERASMUS+ 

• Aspecte pozitive: sesiunile de informare și consiliere, webinarele sunt de mare ajutor.  

• Sesiunile de formare si informare privind oportunitatile de finantare.    

• Multumim pentru colaborare, promptitudine, deschidere si intelegere.    

• Am apreciat colaborarea cu ANPCDEFP intrucat de fiecare data cand am solicitat clarificari mi s-a raspuns cu 
promptitudine si rabdare, si chiar si atunci cand n-am fost pe faza, am gresit sau am uitat ceva, personalul 
ANPCDEFP ne-a sprijinit asa incat sa ducem proiectul la final cu bine, motiv pentru care suntem recunoscatatori 
si multumim foarte mult.  

• Prezentarea unor exemple de buna practica in teritoriu.      

• Colaborarea prin formatorii agentiei si sa se lucreze direct pe proiecte de simulare   

• Cred ca disponibilitatea agentie este si anul.acesta sa avem oportunitatea de a colobora . Avem in discutie 
cateva proiecte ce urmeaza a le depune si speram sa fie si aprobate . 

• Seriozitate si promtitudine        
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• Promptitudine în transmiterea de clarificări și răspunsuri la întrebări. 
Înțelegere și sprijin în situații deosebite (când cei care acum se inițiază în proiecte Erasmus+ și în MT mai fac 
involuntar câte o greșeală)  

• Comunicarea cu reprezentantii agentiei se face corect si rapid.     

• Site-ul agentiei contine documentele necesare aplicarii pentru diferite proiecte.   

• Colaborare si coordonare excelente! Promptitudine si profesionalism.    

• Un imens "Mulţumesc!" pentru experienţa Erasmus+ pe care am trăit-o şi care mi-a schimbat profund atât 
viziunea profesională cât şi cea despre viaţă. 

• Multumim agentiei nationale pentru sprijinul acordat in acesti ani...dorim sa incheiem cu bine proiectul in acest 
an. Speram la o si mai buna colaborare pe viitor! Va multumim! 

• Mulțumim pentru buna colaborare și pentru sfaturile pe care ni le-ați oferit.    

• Transparenta, corectitudine, promtitudine, eficienta      

• Suport si asistenta pe perioada derularii proiectelor      

• Deschidere, intelegere, sprijin, suport si cooperare. Munca cu beneficiari este frumoasa, dar in acelasi timp este 
si foarte provocatoare. Este foarte important ca persoanele care lucreaza doar cu documentele produse de cei 
care implementeaza sa fie asertivi si suportivi in relatia cu beneficiarii. 

• Atelierul de formare MobilitatE+ Educatie Scolara organizat la Suceava a avut toate calitatile necesare:  
- informatie corecta, esentializata si la obiect; 
- materiale informative structurate optim; 
- formatori foarte bine pregatiti, creativi si flexibili.Liliana Rujanu si Vasile Neculaiasa. 

• Personal consider ca, in totalitate, colaborarea mea cu reprezentatii ANPCDEFP se incadreaza la "Asa DA!". 
Fiind la prima experienta ca si coordonator al unui proiect Erasmus +, mobilitati VET, am primit o indrumare 
pas cu pas, cu multa deschidere, amabilitate, promptitudine si solicitudine din partea expertului care se ocupa 
de proiectul nostru. Sesiunea de formare la care am participat a fost de asemenea foarte benefica si apreciez 
intreaga deschidere si profesionalismul celor care au realizat formarea si informarea noastra.  

• Am colaborat cu aproape toti expertii de la Mobilitati VET si Educatia adultilor. Respect deosebit pentru 
doamnele: Marioara Ene, Anca Baltatu, Andra Dragomir, Jeni Stanescu si mai ales Daniela Iancu. 

• Raspunsuri rapide si amabilitate. Felicitari!        

• Programele de formare derulate de către ANPCDEFP și sprijinul oferit de către cei care au supervizat și 
supervizează proiectul m-au ajutat în înțelegerea procedurilor și alegerea celor mai utile căi pentru realizarea 
acestuia.   

• Multumesc pentru profesionalismul si promptitudinea sprijinului oferit in implementarea proiectului! 

• Comunicare, indrumare         

• Promptitudine in raspuns din partea Agentiei       

• Multumim pentru indrumare si pentru activitatile desfasurate.     

• Ma bucur sa fac parte din programul Erasmus ca si participant, cu siguranta mi-a schimbat viata din punct de 
vedere profesional dar si personal. 

• solutii la problemele aparute, sprijin in implementarea corecta a proiectelor, prezenta pertinenta 

• O  echipa care lucreaza si  contribuie la transformarea Romaniei prin invatare; conducere eficienta si 
europeana ; informare eficienta si suficienta; deschidere permanenta pentru imbunatatirea serviciilor; 
oferierea de feedback candidaturilor;  consilierea telefonica si promptitudinea raspunsurilor; organizarea de 
cursuri de scriere a proiectelor 

• ANPCDEFP a fost mereu deschisa cu universitatea noastra, a oferit sprijin si solitii atunci cand au aparut diferite 
situatii.  

• Deschiderea, interesul si amabilitatea cu care se prezinta membrii ANPCDEFP.   

• Colaborarea a fost deosebit de buna, toate persoanele cu care am discutat au fost receptive si foarte clare in 
explicatii. De asemenea am apreciat rabdarea si amabilitatea. 

• Informare completa si eficientă , disponibilitate , amabilitate     

• Profesionalismul, rigoarea și credința de neclintit că proiectele implementate cu succes ajută la dezvoltarea 
dimensiunii europene a instituțiilor de învățământ  din țara  noastră, sunt doar câteva din punctele tari ale 
agenției. Mulțumim că existați! 

• Promptitudine, profesionalism, transparenta= ANPCDEFP      

• Atitudinea pozitiva si buna pregatire a tuturor celor care lucreaza in institutie!   

• În afara modului foarte suportiv, colaborativ al experților AN, aș menționa calitatea evenimentelor de 
informare și mai ales de diseminare și valorizare a rezultatelor proiectelor.  

• Raspuns prompt la orice nelamurire.       
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• In raportul final(evaluat cu 94 puncte de Consiliul Btitanic) s-a subliniat de către coordonatorul european, 
profesionalismul Agenției Naționale din România.  
Mulțumesc doamnei Mădălina Soveja pentru promptitudine,colaborare și profesionalism! 

• Modul de colaborare, de raspundere la intrebari si rapiditatea cu care se primesc raspunsurile necesare. 

• Incurajare pertinentă, deschidere la dialog, explicații clare, promptitudinea feed-backului.  

• mai mare deschidere de prezentare a bunelor practici pentru cei care nu au beneficiat de proiecte Erasmus+.  
Dezvoltarea de campanii, caravane, care sa poposeasca in unitățile școlare din mediul rural pentru scolile care 
nu au beneficiat de niciun proiect Erasmus+. 

• Un + pentru amabilitate, disponibilitate.       

• Va felicit pentru efortul pe care il depuneti! Sunt uimita si apreciez de fiecare data promptitudinea si claritatea 
raspunsurilor dvs.,mai ales cand ma gandesc ca nu sunt singura care va scrie pentru a cere informatii.  
Imi place si ca exista o constanta a personalului in Agentie, ca website-ul dvs. este mereu updatat si 
transparent. 
Felicitari maxime! :) 

• Sa se mentina acelasi nivel de profesionalism al expretilor care lucreaza in aceasta institutie. Apreciez foarte 
mult profesionalismul dnei Anca Derjac. 

• Efortul institutional al ANPCDEFP este laudabil iar impactul asupra strategiilor de internationalizare este 
semnificativ. 

• E un prilej bun de a avea alte posibilitati de formare.      

• Expertii sunt profesionisti. Si-au imbunatatit mult competentele de comunicare in ultimii 2 ani.  

• Un exemplu de agentie de management a programelor cu finantare europeana! Succes in continuare!  

• Informarea din partea ANPCDEFP prin inspectorul scolar de proiecte este foarte eficienta - informatiile de la 
Agentie ajung rapid in scoli. 

• Colaborare eficienta, amabilitate, politicosi,raspunsuri prompte si la obiect.Felicitari.   

• Deschiderea ANPCDEFP, lămurirea imediată a neclaritățilorș sprijin total.    

• Apreciez pozitiv colaborarea cu reprezentantii institutiei, sprijinul acordat, deschiderea si transparenta. 
Multumiri! Succes pe mai departe!  

• echipa de profesionisti!        

• Apreciez feedbackul oferit dupa evaluarea proiectelor.  

• Apreciez promptitudinea cu care se raspunde email-urilor care contin intrebari legate de proiectul in derulare. 

• Felicitari pentru profesionalismul pe care l-ati mentinut si dezvoltat ani la rand in relatia cu beneficiarii. 

• Remarcam in mod special promptitudinea in oferirea raspunsurilor si deschiderea fata de rezolvarea aspectelor 
legate de implementarea proiectelor, avand in vedere parteneriatele transnationale formate di 4-5 organizatii 
care uneori pot avea abordari diferite asupra aceluiasi aspect. Organizarea instruirilor legate de implementare 
inainte de inceperea implementarii, dat fiind specificul acestor proiecte. 

• Colaborarea cu personalul ANPCDEFP a fost mereu foarte satisfăcătoare. Apreciem disponibilitatea, interesul, 
sfaturile extrem de utile primite de la personalul ANPCDEFP.  

• Cred ca este cel mai bun program european implementat in Romania.    

• M-a bucurat solicitarea Agentiei de a facilita contactul cu scoli din mediul rural in vederea sustinerii depunerii 
de candidaturi 

• Seriozitate, transparenta, promptitudine       

• profesionalism, disponibilitate în oferirea de informații      

• Colaborarea cu Agentia a fost si este excelenta. Vorbesc aici atat in calitate de beneficiar al programului 
Erasmus + dar si in calitate de formator Erasmus+  

• -o colaborare foarte buna, prompta, am primit raspunsuri relevante de fiecare data cand am pus intrebari; 
-am intalnit la AN persoane flexibile, deschise, dornice sa ajute; 

• Am apreciat foarte mult promtitudinea raspunsurilor si interesul pentru gasirea unor solutii la probleme care 
nu au fost anticipate din faza de scriere a proiectelor 

• Organizarea de webinare         

• Asa DA, pentru comunicare, promptitudine, sprijin, interes din partea AN RO, ca proiectele implementate sa 
respecte regulamentele europene si legile in vigoare, iar beneficiarii sa actioneze corect!  
Multumim, AN RO, pentru colaborare! 

• Mulțumesc pentru colaborare, promptitudine și deschidere. Mult succes în activitățile dv.!  

• Comunicarea si promptitudinea in rezolvarea diferitelor situatii     

• Transparenta, comunicarea eficienta, obiectivitatea sunt aspecte care ar trebui urmarite si de institutiile 
colaboratoare ale ANPCDEFP! Trebuie sa invatam si noi sa ne usuram munca si sa o simplificam! 

• Va descurcati excelent!         
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• Colaborarea cu ANPCDEFP este sinonimă cu dezvoltarea, atât la nivel institutional, cât și la nivel personal. 
Reprezentanții acestei instituții sunt întotdeauna foarte deschiși și dispuși să acorde sprijin și consiliere tuturor 
celor care doresc să se implice în proiecte de mobilitate sau în proiecte de parteneriat.   
Felicitări și mult succes în continuare! 

• Promptitudinea raspunsurilor, a informatiilor si a sprijinului financiar.    

• Sunt foarte mulțumit de colaborarea cu personalul Agenției deoarece de fiecare dată când am avut nevoie au  

• Profesionalism, promptitudine, amabilitate, disponibilitate.     

• Multumiri pentru profesionalism, deschidere, claritate si sprijin in implementarea proiectelor.  

• Promptitudine, seriozitate, sprijin real, comunicare eficientă. MULȚUMESC!   

• Deschidere la dialog si promptitudine.       

• am primit un feedback care sper sa-mi fie de ajutor in acest an; colaborare deschisă; răspunsuri concise     

• Exista deschidere in rezolvarea problemelor care apar pe parcursul implementarii. Rste asigurat sprijin in 
solutionare. 

• implicarea in gasirea unor solutii aproape in orice situatie.     

• Multumim ANPCDEFP pentru modul inalt profesionist in care a stiut mereu sa ne asigure suportul necesar in 
scrierea si implementarea proiectelor! 

• -Sesiunile pentru proiectele neaprobate sunt binevenite, datorita acestori cursuri proiectele au fost aprobate  

• Consider îmbucurător faptul că organizați întruniri pentru responsabilii de proiect, unde avem posibilitatea de a 
se întâlni și a pune întrebări cu/pentru persoane cu competențe în derluarea proiectului. 

• Atâta vreme cât oferă un model de corectitudine și nu se lasă afectată de formalismul tipic românesc, Agenția 
este un motor al europenizării, o speranță de schimbare... Eu admir eforturile Agenției și cred că înțeleg 
(oarecum) dificultățile cu care se confruntă: la scară mult mai mare sunt aceleași piedici pe care le înfruntă și 
coordonatorii de proiecte la nivel local/ instituțional (pentru că, destul de des, și aceștia sunt oameni care au 
idealuri cu privire la schimbarea sistemului educațional românesc) 

• Sesiunile de review cu reprezentantii agentiei au avut o valoare enorma. Sprijinul si indrumarea au creat o 
schimbare masiva in siguranta cu care echipa noastra a dirijat proiectul. 

• Multumim pentru intelegere, solicitudine, promptitudine, precizari, oportunitati!   

• Sa primim feedback pentru orice aplicatie ( si cele care nu reusesc , sa se vada un punctaj ) Tineret in Actiune si 
sa vedem si criteriile de selectie . 
Bravo pentru seminariile fata-in fata si webinariile organizate dar, este greu sa ne invoim de la scoala pe timpul 
anului scolar,mai bine va limitati la 2 zile de weekend sau vacantele noastre. 

• Promptitudine în a răspunde solicitărilor, întrebărilor noastre!     

• La toate reuniunile de informare la care am participat, personalul ANPCDEFP mi-a dat raspunsuri  la intrebarile 
pe care le-am pus, dar mi-a clarificat si aspecte  de care m-am lovit mult mai tarziu. 
De cate ori am avut nelamuriri si am sunat la agentie, mi s-a raspuns prompt, cu amabilitate si profesionalism. 

• Expertii agentiei au rapuns intotdeauna cu profesionalism la toate solicitarile, oferind sprijinul si informatiile 
pentru care au fost contactati. 
Multumiri tuturor membrilor echipei ANPCDEFP! 

• Relatia deschisa a expertilor fata de beneficiari      

• -Sprijin concret pentru clarificarea unor aspecte privind initierea si derularea proiectelor Erasmus+. 

• Doresc sa le multumesc tuturor persoanelor din Agentie cu care am colaborat: Simona Musteata, Nicolet Rusu, 
Florina Fagarasanu., Ileana Racoviceanu. 

• ASA DA in ceea ce priveste comunicarea si colaborarea cu AN in contextul proiectului de mobilitate scolara pe 
care il avem in derulare, sprijinul si claritatea informatiilor, promptitudinea cu care ni se raspunde la solicitari 
de catre doamna Anca Jugaru. Si ii multumesc cu acest prilej. 

• Promptitudinea cu care reprezentantii AN au raspuns la anumite solicitari, inclusiv telefonic. 
Profesionalismul in organizarea sesiunii de informare de la debutul proiectului. 

• Colaborarea cu personalul ANPCDEFP este deosebita, sunt profesionisti, foarte bine pregatiti, intotdeauna 
amabili, deschisi, sfaturile acestora au facut ca proiectele sa fie finalizate cu bine. 
Felicitari pentru tot ceea ce faceti pentru noi - cadrele didactice, pentru noi - elevi, pentru noi- scolile! 

• Organizare foarte bună a reuniunilor de informare, personal deschis și competent.   

• Amabili, deschisi, dusponibili        

• Experții Agenției Naționale au răspuns cu promptitudine și profesionalism la întrebările pe care le-am adresat. 

• Multumim pentru tot sprijinul acordat! personal deschis, flexibil si de foarte mare ajutor pe diverse 
probleme/situatii!. 

• Intotdeauna găsesc sprijin in ANPCDEFP pentru implementarea corectă a proiectelor pe care le coordonez. 

• Nu este cazul         
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• Echipa care se ocupa de implementarea proiectelor din domeniul tineretului, merita aprecieri si multumiri. Si as 
vrea sa multumesc in mod special domnului Emanuel Franga pentru promptitudinea si claritatea raspunsurilor 
pe care le ofera.  

• Promptitudinea privind raspunsul la intrebari.       

• Profesionalism, seriozitate, sprijin, cooperare.      

• Sa  continuati sa va perfectionati pentru ca asa, putem fi siguri ca beneficiem si noi de cele mai competente 
sugestii. 

• Foarte buna pregatire a formatorilor!       

• Apreciez promptitudinea și amabilitatea experților ANPCDEFP.     

• Am o parere foarte buna despre colaborarea mea si a gradinitei cu ANPCDEFP.  Am identificat o multitudine de 
aspecte pozitive cum ar fi: promptitudine, claritate, eficienta, disponibilitate, bunavointa, rapiditate. Va 
multumim! 

• Mereu au raspuns amabil si in mod sustinut, raspunzand la tot felul de probleme sau nelamuriri pe care le-am 
avut. Datorita ANPCDEFP am „pasit” sigur in implementarea proiectului pe care l-am coordonat, iar acum sunt 
increzatoare in noul proiect! 

• Webinarele in care ni se explica formularul de aplicatie sunt utile     

• Promptitudinea in oferirea raspunsurilor la intrebarile adresate si consilierea in probleme de buget . 

• Activarea formatorilor zonali.        

• Profesionalismul expertilor ANPCDEFP       

• Agentia beneficiaza de o retea de formatori dintre care unii sunt deosebiti (de buni) si altii lasa de dorit. 

• Multumiri expertilor ANPCDEFP pentru sprijin, rabdare, amabilitate!    

• Disponibilitatea pentru a da explicații a responsabililor.      

• Promptitudine pe domeniul tineret si amabilitate. 
Cursuri de formare bune. 
Programe diverse 
Promptitudine; deschidere; motivare.       

• Promptitudine, calitate și disponibilitate.       

• pastrarea deschiderii si a disponibilitatii de a oferi informatii si raspunsuri concrete, si in timp real! 

• continuarea sesiunilor de informare si pregatirea  aorganizatiilor la sediul ANPCDEFP  

• Apreciem calitatea, claritatea si promptitudinea cu care am fost sprijiniti pe tot parcursul implementarii 
proiectelor noastre. Ne dorim ca viitoarele colaborari cu Agentia sa se desfasoare in aceleasi conditii.  

• Felicitari pentru profesionalism si amabilitate!      

• Trebuie sa multumesc persoanelor din cadrul agentiei nationale pentru amabilitate si promtitudinea cu care au 
raspuns oricarei intrebari sau nelamuriri pe care le-am avut. 

• Pentru mine "Asa DA" este comunicarea pe care am avut-o cu personalul agentiei, inspecial cu persoane din 
departamentul de comunicare si cu responsabilul de proiect KA1 mobilitate tineret. 
Am primit intotdeauna sprijin, am simtit intotdeauna deschidere si ajutor cand am avut nevoie. 
Pentru mine este un "wow" si asta ma incurajeaza in munca pe care o fac, asa ca intentionez sa depun si a;lte 
proiecte Erasmus pe viitor. 

• Sunt foarte multumita de modul in care am fost informata de fiecare data cand am sunat la ANPCDEFP avand 
neclaritati si probleme. 

• Evenimentele de formare si deschiderea pentru indrumare a ANPCDEFP consider ca sunt aspecte foarte pozitive 
care m-au ajutat in dezvoltarea profesionala si personala. 

• Promptitudine in raspunsuri si informatii clare <3      

• Este bine când se muncește pentru a opera schimbări prin educație!    

• Caravane in marile orase pentru organizarea de workshop-uri si seminarii pentru informare si raspuns la 
intrebarile celor interesati 
Este utila pentru coordonatori monitorizarea periodica prin chestionar .  
Foarte utila este misiunea de evaluare si raportul celor de la controlul calitatii la 5-6 luni de la lansarea 
proiectului.   

• Promptitudine in raspunsuri, sprijin, intelegere si consultant pentru orice situatie ivita.   

• Mulţumesc pentru promptitudinea cu care mi s-a răspuns la întrebări, pentru modul în care am fost mentorată. 

• Echipa ANPCDEFP este deschisă pentru o comunicare activă cu cei implicați în scrierea sau implementarea 
proiectelor din cadrul programului Erasmus+. 

• Comunicare  buna, promtitudine in clarificarea unor aspecte legate de implementarea proiectelor, 

• Va multumim, apreciem deschiderea si disponibilitatea de a comunica, precum si asistența tehnica (consilierea 
pentru diferite aspecte de rezolvat in cadrul proiectului) 

• atelierele de formare         
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• Toata admiratia pentru echipa ANPCDEFP, cunosc acesti oameni de peste 15 ani si maniera in care au reusit sa 
inspire oamenii si institutiile cu care au colaborat din Romania este remrcabil. 
Felicitari conducerii si coordonatorilor de actiuni. 

• Apreciez interesul și promptitudine cu care am fost ajutată în soluționarea problemelor apărute (eligibilitate 
finanțare, clarificări contractuale, monitorizare, completare rapoar final, etc) 

• Oferă un real sprijin pentru implementarea programului Erasmus+ prin experții săi, încercâd an de an să se 
plieze cât mai bine pe nevoile beneficiarilor. 

• Colaborarea cu ANPCDEFP a decurs întotdeauna la nivel profesionist, prompt și explicit.  

• Formatorii sunt foarte bine pregatiti.        

• Multumesc tuturor persoanelor din cadrul ANPCDEFP, cu care am colaborat in calitate de coordonator al unor 
proiecte, pentru profesionalism, indrumare si consiliere, amabilitate si promtitudine in rezolvarea tuturor 
problemelor. 
Respect si Consideratie! 

• Organizarea impecabilă a formărilor de scriere de proiect, calitatea profesiinală şi umană excelentă a 
trainerilor şi a persoanelor care s-au ocupat de formare. 

• Felicitari, promptitudine si ajutor acordat suficient.      

• Formarea la care am participat, despre instrumente de diseminare a fost benefică.   

• Persoanele cu care am intrat in contact sunt remarcabile si le multumesc pentru toate momentele in care m-au 
sprijinit!  

• Organizare eficienta , amabilitate si dechidere spre gasire de solutii optime si avantajoase.  
 Va multumesc! 

• Pe toata perioada derularii proiectului am apreciat profesionalismul, proptitudinea si deschiderea de care au 
dat dovada toate persoanele cu care am luat contact. Le multumesc inca o data pe aceasta cale! 

• Am apreciat intotdeauna deschiderea si cooperarea personalului Agentiei. Este singura autoritate contractanta 
inc are simti ca oamenii sunt constienti ca rolul lor e sa sprijine beneficiarii, si chair au facut asta cu succes.  
Am apreciat in mod deosebit seminarul pe care la-u organziat cu solicitantii cu proiecte respinse, pentru a-i 
sprijini in imbunatatirea aplicatiilor. Acestui seminar ii datoram practic doua din proiectele noastre aprobate. 

• Deschiderea și răbdarea personalului pentru rezolvarea tuturor problemelor specifice fiecărui proiect.  

• Formularul electronic simplu si usor de completat este un model de accesibilizare a fondurilor   

• Am participat la sesiunea de informare din iunie acest an si m-a ajutat foarte mult, lamurindu-mi multe lucruri 
care imi erau neclare. 

• Consider colaborarea cu agentia foarte buna. Am primit raspunsuri foarte prompte, la subiect si foarte utile 
atunci cand am avut vreo nelamurire. Profesionalism si amabilitate! Multumesc agentiei pentru sprijinul 
acordat! 

• Așa Da: elaborarea ghidului de completare a formularului de candidatura pentru acțiunea KA1 în limba 
română. 
Echipă inimoasă, serioasă, deschisă la dialog, buni comunicatori și moderatori. 
BRAVO!!!!!!!  

• punctualitate, promptitudine, deschidere       

• Apreciez disponibilitatea si raspunsurile clare si promte asupra tuturor problemelor ridicate.  

• Apreciez profesionalismul, implicarea si amabilitatea reprezentantilor ANPCDEFP. 
FELICITARI! 

• Colaborare perfectă, disponibilitate maximă       

• Informare promptă, la subiect, echipă bine formată.      

• Multumim pentru deschidere, indrumare si promptitudinea cu care raspund solicitarilor in perioada de 
implementare a proiectelor. 

• Angajații Agenției Naționale sunt foarte deschiși și mereu ne ajută dacă solicităm informații ajutătoare , 
răspunsurile sunt prompte și coerente. 

• Profesionalism, sprijin constant, suport in rezolvarea problemelor intalnite in desfasurarea proiectelor. 

• Felicitari echipei ANPCDEFP! Multumiri! Mult SUCCES in activitatea viitoare!    

• Foarte bună comunicare cu personalul Agenției Naționale. De câte ori am sunat pentru a ne fi lămurite anumite 
aspecte, ni s-a răspuns prompt, cu responsabilitate și profesionalism, cu amabilitate. 

• promptitudinea si seriozitate, dorinta de ajuta       

• Permanent suport! Au raspuns mereu si repede, cu rabdare si profesionalism, la toate solicitarile noastre! 

• Desponibilitate in colaborarea cu IER.       

• Echipa ANPCDEFP este o echipă formată din oameni amabili, cu o pregătire profesională de înaltă ținută. 

• Am apelat cu incredere de fiecare data si raspunsurile au fost prompte. Se observa dorinta de a ajuta si a veni 
in sprijinul beneficiarului. 
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• -apreciez in mod deosebit amabilitatea si profesionalismul reprezentantilor ANPCDEFP cu care am colaborat 

• Am avut o buna colaborare        

• ANPCDEFP este o oaza de profesionalism, corectitudine, seriozitate si implicare.   

• Colaborarea noastra in implementarea proiectului pe care l-am avut in derulare a fost excelenta, cu adevarat 
am beneficiat de sprijinul expertilor ANPCDEFP si deja ne gandim sa aplicam pentru un nou proiect in 2018. 

• Apreciez amabilitatea si rapiditatea de care au dat dovada de fiecare data consultanta cand am avut nevoie de 
clarificari. 

• Apreciez faptul că în timpul implementării proiectului am fost ajutată continuu de către doamna expert Anca 
Constantinescu, mereu m-a informat corect, m-a sprijinit în demersul anului de proiect, și m-a îndrumat chiar și 
în faza de raportare. De altfel toate persoanele la care am apelat cu variate întrebări în timpul demarării 
proiectului, mereu m-au servit cu promptitudine. 

• Informare de calitate în timp util si transparență      

• Promptitudine in raspunsul la intrebarile referitoare la aplicatii.     

• Colaborare foarte bună, personal foarte prompt și răbdător     

• Raspuns rapid, deschidere, explicatii clare, bunavointa, perioade de formare excelente, atitudine 
profesionala si deschisa in cadrul vizitei de monitorizare 

• Apreciez promtitudinea de a raspunde la solicitarile beneficiarilor de proiecte.   

• Intrebarile si provocarile de care ne-am lovit in implementarea proiectelor nu au ramas fara raspuns. Din 
punctul meu de vedere Agentia este un aliat puternic in dezvoltarea educatiei precum si a validarii acesteia. 

• Felicitari pentru profesionalismul de care ati dat dovada mereu!     

• sunt foarte multumita de siteurile dezvoltate. de formatorii pe care i-am cunoscut   

• Mi-a facut placere colaborarea cu reprezentantul AN responsabil de proiectul nostru de formare profesionala. 
De asemenea instruirile de la inceputul proiectelor sunt extrem de utile. 

• Simplitate, corectitudine și transparență       

• Formarea foarte buna a inspectorilor ISJ       

• Ori de cate ori am avut de clarificat o problema legata de implementarea unui proiect am primit raspuns clar si 
in timp foarte scurt. 

• ANPCDEFP ne-a sprijinit in totalitate de fiecare data cand am solicitat consultanța. 
Felicitari personalului Agentiei pentru profesionalism si disponibilitate! 

• Promptitudine și profesionalism!        

• Este foarte bine venita interactiunea cu platforma      

• Am apreciat modul in care ANPCDEFP a organizat in diferite judete/orase sesiuni de informare si 
seminarii/cursuri de formare pentru scrierea si aplicarea pentru proiectele Erasmus. 

• Am apreciat sesiunea de informare privind raportarea finala, care m-a ajutat foarte mult.  
Multumesc si dnei Andreea Tudorache pentru sprijinul acordat! 

• Colaborarea este bună, câteodată explicațiile nu sunt foarte clare dar bunăvoință există.  

• Spijin si amabilitate din partea reprezentantilor Agentiei. Multumim!    

• Nu am          

• Modul de prezentare a informatiilor        

• Mulțumesc pentru suportul acordat  deoarece ne-au lipsit fondurile de subzistență pentru întâlnirile de învățare 
și am avut nevoie de suport.  

• Colaborarea eficientă.         

• Este o directie necesara pentru invatamantul universitar si pana in present a atins nivelul de calitate. 

• Formulare simplificate pentru proiectele de mobilitate școlară      

• Promptitudine in raspuns la E-mail, explicatii clare si la obiect     

• Este institutie responsabila care isi face foarte bine treaba     

• Imbuntățește calitatea serviciilor de educație și formare      

• Personalul foarte deschis, amabil, corect.       

• Multumesc echipei ANPCDEFP pentru implicarea si intelegerea de care a dat dovada in gasirea solutiilor optime 
nevoilor noastre. 
Este o echipa profesionista foarte bine informata si organizata. 
Am primit raspuns imediat prin mail. D-na Veronica Simionescu raspunde la telefon si are raspuns pentru orice 
intrebare, ajuta, incurajeaza, atitudine pozitiva. 

• Colaborarea cu ANPCDEFP este foarte buna si foarte utila in derularea proiectelor.   

• Colaborarea cu Agentia este excelenta!       

• Foarte utile sunt informațiile transmise prin intermediul internetului, materialele în format electronic cu 
explicarea fiecărui pas pentru depunerea candidaturii sunt de mare ajutor, acestea putând fi completate cu 
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mai multe detalii despre aspecte punctuale din formular pe fiecare tip de proiect, cu recomandări de tip Da 
/Nu. 

• Organizarea de intalniri cu consilierii AN sunt benefice si consolideaza relatiile ulterioare in implementarea 
proiectelor. 

• Atelierele de lucru organizate, foarte bine structurate si foarte utile.    

• O parte din personalul agentiei manifesta solicitudine si promptitudine in rezolvarea situatiilor inalnite.  

• Formatorii au fost bine pregătiți, convingători. Echipa de formatori a fost reprezentată de persoane dinamice, 
pozitive, organizate, cu experiență și expertiză în domeniu. Metodele folosite au fost interactive și s-au ridicat 
la nivelul așteptărilor noastre. Am plecat de la curs convinsă că am identificat problema instituției care poate fi 
rezolvată prin 3 fluxuri de mobilitate Erasmus. 

• Personalul angajat este extrem de saritor si amabil.      

• conferintele anuale-invata si da mai departe sunt foarte utile ca si exemple de buna practica!  

• De mai multe ori am primit de la serviciul Financiar informatii foarte folositoare.   

• La adresa AN am doar cuvinte de lauda. Am cunoscut mult oameni de inalta calitate, sufletisti si foarte bine 
pregatiti. Sesiunile de informari sunt bine organizate si derulate interactiv. Le multumesc expertilor pentru tot 
ce au facut pentru oragnizatiile la care am lucrat. 

• Experienta minunata cu responsabilii de proiect ma face sa compar si sa-mi doresc ca si in celelalte institutii 
care lucreaza cu tineretul sa fie implementat un astfel de comportament, sustinere, amabilitate. Felicitari!!!!  

• Sedintele de planificare – seminarelede  contract sunt foarte utile. 

• Seminariile de formare sunt foarte utile, deci merita "Asa DA!" !     

• Apreciez in mod deosebit colaborarea cu dna Anca Constantinescu, responsabila cu proiectul nostru. 
Documentele intocmite de noi au fost verificate iar feedbackul l-am primit in aceeasi zi, ceea ce ne-a adus 
siguranță in toți pasii pe care i-am facut in implementarea proiectului. Nu e ușor sa coordonezi astfel de 
proiecte iar sprijinul din partea AN e binevenit. Consider ca a scăzut  birocrația față de anii trecuți. Va 
multumesc!  

• Colaborarea a fost foarte buna. multumim pentru sprijin . amabilitate si intelegere! 
menținerea amabilității și a disponibilitățiii personalului; 
- realizarea unui ghid de completare a unei aplicații de succes; 
- realizarea webinarelor; 
- realizarea de workshop-uri; 
- transmiterea de newletter-uri prin intermediul e-mail-ului; 
- transmiterea feedback-ului privind aplicațiile depuse, fie că au fost acceptate sau nu. 

• Ar trebui revitalizate vechile liste de discutii ale Agentiei (fostele grundtvigers si YiA, deoarece Eurodesk inca 
functioneaza si e buna). Sunt simple, eficiente, neconsumatoare de timp si resurse, informatia ajunge in timp 
util la beneficiari si aceasta este usor de organizat si de pastrat (dupa cum, informatia inutila este usor de 
sters). 

10. Aspecte care pot fi îmbunătățite în colaborarea cu Agenția Națională  (”Așa nu!”) și 
propuneri formulate de respondenți 

Au sesizat arii de îmbunătățire și au formulat propuneri  630 de respondneți, acestea fiind 
următoarele:  

• Ar fi minunat sa se poata realiza mai multe intalniri de informare , iar durata acestora, ca si a celor de contractare, 
sa fie mai mare, pentru a permite interactiune directa... dar este cunoscut ca AN realizeaza si asa destul de multe in 
raport cu bugetul disponibil 

• Ar fi utile mai multe seminarii si intalniri directe cu beneficiarii si potentialii beneficiari, dar cred ca aici limitarea este 
financiara. 

• Formularele de aplicatie sa fie postate mai devreme fata de termenul de depunere al aplicatiilor    

• Nu este cunoscuta in scoli activitatea ANPCDEFP.         

• Mi-ar placea ca mai multi profesori sa poata participa la sesiuni de informare si la workshop-uri pe tema scrierii de 
proiecte europene. De asemenea, as dori ca profesorii care scriu astfel de proiecte sa beneficieze de un ajutor concret in 
solutionarea unor probleme care pot aparea pe parcurs in desfasurarea proiectului. Cei care nu au experienta sa tem de 
o astfel de implicare, mai ales pentru ca nu stiu la cine sa apeleze pentru indrumare concreta, nu doar teoretica.  

• lansarile de campanii de informare pentru tinerii studenti, care ar dori sa participe la mobilitati de studii, ar trebui sa fie 
mai eficiente si sa iasa mai mult in evidenta, asftel ca fiecare persoana interesata sa stie sa aplice pentru unul dintre 
programe, de asemenea poate ar trebui sa existe mai mult decat doar o sesiune de informare in legatura cu acest 
domeniu. 
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• Va rog sa trimiteti pentru cei care au un numar de ore obtinute la cursuri prin certificare justificativa modalitatea de 
transformarea acestora in credite pentru a le utiliza la dosarul personal 
Va multumesc  

• 1.AM AVUT PROBLEME CU LIMBA ENGLEZA / VARSTA 60+ / 
2.AM AVUT PROBLEME CU  TREI CONTABILE . 

• Mai multe fonduri:))            

• Cred ca ar fi util ca inainte de finantarea proiectelor sa organizati un seminar care sa trateze aspecte tehnice, 
financiare si de management ce trebuie avute in vedere. 

• Banutii oferiti nu au fost suficienti- unele cursuri au avut mai mult desi preturile sunt mai mici     

• Calcularea mai precisa si realista a fondurilor de acordat.        

• Nu stiu daca pentru candidaturi exista consultanta, sau daca exista nu e suficient popularizata. (Nu ma refer la reteaua 
de formatori) 

• Evaluarea nu este transparenta. Nu exista grile de evaluare a proiectelor pe site. Adaugarea punctajului obtinut 
defalcat pe criteriile de evaluare ar fi, de asemenea, un lucru binevenit. 

• Mai mult suport pentru cei care sunt implicati prima data intr-un proiect       

• Intalnirile cu coordonatorii de proiecte ar putea sa se desfasoare pe zone, pentru ca, deplasarea la Bucuresti, pentru 
cei din zonele mai indepartate ale tarii, presupune  consum de timp, bani, si o oboseala cumplita!  

• Oferirea unei arii de selectie cu detalii clare in alegerea de parteneri valizi.       

• In cadrul candidaturilor respinse ne-ar fi de folos sa primim indicii asupra lipsurilor din candidatura si motivele pentru 
care nu au obtinut punctajul necesar 

• Mi-ar plăcea dacă răspunsurile la nelămuriri ar fi date în scris.        

• De organizat in asa fel incat universitatile, ca si oamenii din sistem, sa fie realmente stimulate sa participe la aceste 
actiuni. Or, se pare ca bunele intentii raman la initiatorii proiectului, personalul ERASMUS din structuri avand mai 
degraba o atributie in plus, fara satisfactii. Ce putem face si ca universitatile din Franta, Marea Britanie, Olanda etc, sa 
fie mai deschise, in aceasta privinta ? 

• Pentru cineva care are primul contact cu proiectele Erasmus, este destul de greu sa inteleaga despre ce este vorba. In 
cadrul sesiunilor de formare, chiar daca se pun intrebari se raspunde in general "cititi Ghidul". Poate ar trebui o sesiune 
de informare in care sa se prezinte programul de la A la Z si precizandu-se fiecare pas ce trebuie facut (de ex despre 
contracte - cand este vorba de monobeneficiar si cand este vorba de beneficiar multiplu, toate documentele care ar 
trebui sa existe la dosarul Erasmus, cum poti constitui echipa de proiect, cum faci selectia elevilor/profesorilor, cum 
stabilesti grupul tinta si numarul de elevi/profesori implicati, modalitati prin care poti face diseminarea, de care tabele 
trebuie sa tii cont in functie de actiunea cheie din care face parte proiectul tau, etc.). 

• Programarea mai multor sesiuni de formare pentru imbunatatirea aplicatiilor de proiect.     

• cadrele noi venite in aceasta sfera se trezesc intr-o limba straina si acomodarea este dificila 
o sesiune pt incepatori este binevenita 

• Birocrația!             

• ANPCDEFP ar trebui sa tina legatura si sa-i ghideze prin raspunsuri prompte, fie la telefon, fie prin e-amil pe cei care 
propun proiecte pentru anul in curs pentru ca acestia sa stie daca tema pe care o propun a mai fost propusa vreodata 
intr-un alt proiect de altcineva si daca aceasta tema poate fi intr-adevar interesanta pentru partenerii strategici pe care 
si i-a ales, avand in vedere ca nu se poate face o cercetare in timpul depunerii candidaturii in toate universitatile 
partenere, daca este vorba de parteneriate strategice. 

• Neintelegerea aspectelor de natura practica (situatii izolate)        

• Să poată să participe câte 2 persoane/instituție la atelierele organizate. 
Atelierul să nu fie atât de intens (nu mai scurt), pentru că nu este timp ca întrebările să se formuleze/cristalizeze. 

• Se impune o colaborare mai mare cu alte institutii de ale caror cerinte se lovesc beneficiarii. Se asemenea o mai buna 
promovare a bunelor practici, o mai buna acesibilizare a produselor generate de proiecte dar si a resurselor care pot 
sprijini proiectele- materiale si logistice si activitatea personalului- formari nu doar in ce priveste managementul de 
proiect ci si pe tematicile abordate de proiecte si problematicile implicate ca de ex. democratia, incluziunea, 
dimensiunea europeana, traditii si civilizatie specifica tarilor europene, resursele umane, practici pegagogice, etc. Un 
mai bun sprijin metodologic si know-how pentru monitorizarea si evaluarea interna si pentru diseminare. 

• Mobilitatile desfasurate in timpul scolii perturba foarte mult procesul de invatamant.Elevii nu mai reusesc sa intre in 
ritm.  

• Organizarea sesiunilor de formare la inceputul anului scolar ar fi de dorit.       

• As dori ca sesiunile de formare cu formatorii rețelei AN sa nu mai fie atât de concentrare. Sa se aloce mai multe zile pt 
un curs de formare, deoarece informațiile sunt multe, noi și sunt procesate și asimilate mai greoi. 

• Formularul de candidatura sa fie mai concret. Unele cerinte necesita repetarea unor idei, informatii de-a lungul 
completarii lui.  
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• Ar trebui sa fie sprijinite si incurajate facultatile in a promova cat mai mult si mai bine ideea de a participa la o 
mobilitate Erasmus. Aceasta s-ar putea face prin niste prezentari atractive la care sa participe toti studentii. 

• As recomanda, pe site, accesul mai clar si mai facil la documentele necesare pe parcursul derularii proiectelor.   

• - foarte putina publicitate in scoli            

• Ne considerând că sunt arii "Așa NU!" și făcând abstracție de politica agenției de liberă exprimare în implementarea 
proiectelor de către beneficiari, consider că unele intrumente ar trebui impuse prin agenție (modul de tranziție al banilor 
de la beneficiar la participanți, documentele financiare prestabilite etc.). 

• Faceți cunoscut acest proiect si în alte scoli. Sunt sigura ca alti colegi nu stiu ce au de pierdut.     

• La asa nu, as prefera mai putina birocratie!          

• Am precizat deja, punerea in tema a participantilor cu posibilele probleme care apar la raportarea finala, pentru 
evitarea acestora 

• Procedura greoaie             

• Poate ca ceea ce spun nu tine de colaborarea cu agentia ci mai curand de optica generala a programelor de finantare. 
Ca organizatie care monitorizeaza ce anume se finanteaza cu prioritate, nu intelegem preferintele evidente pentru 
proiecte mai simplute, mai usor de derulat si cu un impact punctual in dauna proiectelor care pot genera schimbari mai 
mari si de mai lunga durata, cum a fost cel propus de grupul nostru de parteneri la sesiunile din 2016 si 2017. 

• Website-ul este momentan defalcat pe: www.anpcdefp.ro si www.erasmusplus.ro. Recomandăm o unificare a celor 
două cu rezultat un website cât mai simplu și direct. 

• E dezamagitor pentru asociatii care au intalniri saptamanale cu tinerii si scriu proiecte in colaborare cu ei (si de aici e 
evident ca propunerile nu sunt perfecte), sa le fie respinse proiectele - iar asociatii care nu lucreaza cu tinerii (si fac doar 
un fel de turism pe aceste proiecte - spre exemplu, cauta participanti specific pentru un schimb de tineri si nu au nicio 
legatura cu acei participanti, nici inainte si nici dupa mobilitate) sa aiba mai multe proiecte aprobate. 
Inteleg ca fiecare trebuie sa incerce sa scrie proiecte cat mai bune si ii sta doar in putinta sa faca sau nu asta - insa ar fi 
bine sa va ganditi la o modalitate de control a proiectelor aprobate (cel putin), sa vedeti daca intr-adevar merita sa 
primeasca finantare si data viitoare. Altfel, e doar o spirala continua in care sunt rasplatiti 'profesionistii', nu oamenii 
care lucreaza in mod constiincios si organizat 

• Noile proiecte nu favorizează partenerii ONG mici din comunitate. Prea puțin acces la proiecte europene.    

• Cred ca ar trebui sa se facă mai des astfel de proiecte și sa fie cât mai multe instituții educaționale , Colegii , sau Licee.  
Ar fi foarte bine și productiv în favoarea elevilor  

• -mai multe exemple privind documentele de management (monitorizarea si evaluarea proiectului)    

• Un feedback mai amanuntit, mai precis pentru formularele de aplicatie depuse pentru a veni cu adevarat in ajutorul 
profesorilor care redacteaza aplicatiile. 
Mai multe stagii de formare pentru pregatirea profesorilor in vederea completarii formularelor de aplicatie pentru 
proiecte 

• As dori ca informatiile de ordin financiar sa fie mult mai clare. Cred ca ar fi utilla organizarea unei reuniuni de 
informare avand ca tema doar partea financiara a implementarii proiectelor. 

• prea multa munca si prea putini oameni la agentie.         

• Legislatie mai precisa. Cum este platit profesorul care se afla in alta tara cu mobilitate Erasmus? Cum sunt platiti 
profesorii care il suplinesc? Eu am fost trecuta in concediu de studii pe timpul mobilitatii.  

• Necesitatea unor facilitatori in cadrul unitatilor de invatamant.        

• mai multa transparenta in actiunile intreprinse, mai multa informare publica, accesul si alegerea cadidatilor acceptati 
sa se faca mult mai clar (cereri inregistrate, datate...) 

• Stabilirea foarte clară și din timp a formularelor de candidatură.        

• Aplicatii in limba romana, daca e posibil          

• Ar fi extrem de benefice cursurile de formare privind conceperea si dezvoltarea proiectelor.     

• Vă rugăm să editați un Ghid de implementare a proiectelor Erasmus+.        

• Prea putin personal angajat.  Sa existe caravane la inceputul fiecarui an universitar. O monitizare mai stricta a 
recunoasterii rezultatelor invatarii in medii nonformale. 

• Feed back general. Feed back ul la proiecte mai clar si mai detaliat.        

• Consider ca ar fi benefice mai multe intalniri cu coordonatorii de proiecte.       

• Mobility tools este complicat             

• Organizarea de sesiuni de formare scriere de proiecte.         

• - în cazul unui proiect derulat pe o perioadă de 3 ani se alocă doar 40 % din suma totală pentru derularea proiectului, 
următoarea tranșă venind la jumătatea perioadei, fapt ce îngreunează desfășurarea în bune condiții a obiectivelor 
propuse din cauza bugetului foarte limitat, spre deosebire de un proiect pe 2 ani unde se acordă 80% din grantul total la 
început. 

• As dori mai multe informatii despre greselile in cazul unui proiect neaprobat, ca sa-l pot redepune, evitand greselile. 
Multumesc! 

http://www.anpcdefp.ro/
http://www.erasmusplus.ro/
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• Monitorizarea și coordonarea echipei de proiect pe parcursul completării formularului de candidatură    

• In acest moment, personal nu am.avut momente de asa nu! , dar sunt beneficiari care au avut si experiente neplacute 
sau bani taiati  la buget , si care nu au primit foarte multe explicatii ptr acest lucru sau care au fost pusi in situatia de 
a renunta la o.parte din activitati din cauza acestor decizii ale agentilor.  

• ANPCDEFP nu solicită consultări publice în luarea deciziilor și nu justifică transparent aceste decizii. Știu că nu este o 
problemă de legalitate, dar consultarea beneficiarilor cred că ar fi benefică. 
Restricțiile impuse de ANPCDEFP în plus față de cerințele impuse la nvel european au și efecte negative: 
1. Neconcordanțe cu țările partenere din proiect 
2. Există profesori români autori de proiecte preferă ca proiectele lor să fie propuse de către parteneri, coautori, din alte 
țări. 
3. Părinții elevilor nu permit participarea copiilor la mobilități în condițiile în care un grup de copii este însoțit de către 
un singur profesor, ceea ce contravine și regulamentului național din România privind organizarea excursiilor și 
taberelor școlare, care sunt, până la urmă, tot mobilități cu elevi. 
Deși mi-am dorit să particip la cursuri de formare în domeniul proiectelor ERASMUS+, acest lucru a fost imposibil pentru 
că numărul de locuri disponibile pentru cursanți a fost foarte mic, cel puțin la nivelul județului meu. 
Mulțumesc pentru faptul că mi s-a oferit ocazia de a-mi exprima opinii. Sper că acestea vor fi citite și, cândva, poate vor 
și conta. 

• Informarea mai precisa a candidaților privind scrierea de proiecte europene       

• Ar fi important sa se creeze cateva organisme care sa sprijine derularea proiectelor prin punerea la dispozitie a unor 
spatii de cazare specifice pentru elevi si profesori din proiecte, la costuri mici, precum si prin punerea la dispozitie a unor 
spatii de conferinte etc. 

• Evitarea pe cat posibil a raspunsurilor voalate.         

• As dori ca pe site-ul ANPCDEFP să se creeze o secțiune de bune practici, cu exemple de la proiectele deja implementate.  

• Ar fi bine ca toti cei care beneficiaza de proiecte sa se intalneasca la nivel judetean , de exemplu, sa discute despre 
eligibilitati etc. Pentru primul proiect este destul de dificil sa fii sigur cum sa pui problema platilor, avand in vedere 
reticenta contabilor.  
Acum depasesc momentul, dar a fost mai complicat la inceput. 

• Aș dori sugestii mai clare în legătură cu scrierea de proiecte        

• Instruiri zonale(cel putin regiuni)  cu invitarea tuturor aplicantilor eligibili cu sesiuni de intrebari.     

• Timp îndelungat de răspuns la solicitarea beneficiarului (posta electronica).        

• Am dori sa fie sanctionate si rezolvate abuzurile prin care anumite cadre didactice cu rezultate stiintifice inferioare 
altora sunt favorizate sa efectueze mobilitati Erasmus si li se deconteaza deplasarea, in detrimentul cadrelor didactice 
cu rezulte stiintifice superioare. Va multumesc. 

• Din nou trebuie să spun că mi-aş fi dorit un fel de ghid de aplicare, cu informaţii concrete aplicate pe câte o situaţie, a 
diverselor modalităţi de execuţie a documentelor sau a diverselor activităţi. Nu pot decât să îmi exprim mulţumirile 
pentru ajutorul pe care l-am primit, în acest sens, de la Inspectorul meu şcolar pe linie de proiecte Erasmus+. 

• La asa nu, ma voi referi la aceeasi reuniune de informare din 9-10 octombrie 2017. 
Fara sa dau nume, a fost o doamna formator care ne-a bulversat cu atitudinea ei nervoasa si cu faptul ca ne-a dat 
niste informatii care le negau pe cele primite mai devreme de la alt formator, sustinand ca ea stie mai bine. 
Pedagogie ioc 

• Promovarea aproape inexistenta.  

• As vrea sa vad un model de proiect cu un punctaj foarte mare        

• Reorganizare bugetara privind perioadele din candidaturi        

• Studentii deseori nu sunt informati in totalitate cu ceea ce ar trebui sa faca atunci cind aplica pentru o practica sau un 
studiu , uneori cuvintul institutiei conteaza mai mult decit incercarile studentilor de a capata atentia potentialilor 
angajatori sau institutii , cred ca uneori trebuie un pic de suport la capitolul dat  

• Site-ul AN nu este foarte prietenos, este greoi la utilizare si dificil de gasit documentele si informatiile necesare.  
O parte din personalul agentiei ar trebui sa manifeste o deschidere mai mare fata de beneficiari, sa aiba in vedere 
faptul ca activitatea derulata in proiecte nu reprezinta activitatea de baza, nu suntem profesionisti si desfasuram aceste 
activitati in mod voluntar dupa multe alte sarcini specifice postului pe care suntem angajati. 

• Site-ul mi se pare complicat. De multe ori nu am reusit sa gasesc ceea ce am cautat si am cerut ajutorul colegilor.  

• - mai multă amabilitate în activitatea de colaborare privind implementarea proiectelor, din partea unor experti din 
cadrul Agentiei Naționale 

• Partea financiara din cadrul bursei ar trebui sa fie mai flexibila si sa se muleze pe nevoile reale ale persoanei beneficiare 
functie de nivelul economic al locatiei unde va efectua deplasarea. 

• In general, raspunsurile la intrebari trimit la ghiduri sau alte documente dar fara a ne explica clar daca anumite lucruri 
sunt sau nu acceptate, fara a se oferi o ”traducere” mai clara a unor pasaje din documentele oficiale. Formularile din 
documentele oficiale nu sunt intotdeauna clare pentru unii dintre noi.  
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• Arii de îmbunătățire: reducerea volumului de rapoarte și formulare care trebuie completate - mai ales cele cerute de 
Inspectoratele Școlare, de vreme ce instituțiile colaborează cu ANPCDEFP, nu cu inspectoratul. 
Mai mult accent pe managementul bugetului la sesiunile de informare - informațiile sunt neclare și nu sunt în 
concordanță cu ceea ce coordonatorul european al proiectului ne furnizează în acest sens.   

• Consider ca proiectele de finantare in nume propriu pentru mobilitati erau mult mai eficiente decat cele de acum cand 
unitatea scolara solicita fonduri pentru formarea unui grup tinta. Este ineficient deoarece nevoile fiecaruia dintre noi 
sunt diferite. Am beneficiat de doua finantari in nume propriu in anul 2009 ( vizita de studiu si vizita pregatitoare). Mi-
au fost extrem de utile deoarece am reusit sa depun apoi candidatura pentru un proiect Comenius alaturi de cinci 
parteneri. Cu dezamagire spun ca in toate celelalte tari a fost aprobat. In Romania era pe lista de asteptare din lipsa de 
fonduri. Cu greu se gasesc oameni intr-o unitate scolara care sa aiba aceleasi nevoi/interese, iar scolile sunt 
reprezentate de oameni. 

• Timpul de așteptare            

• Asa cum deja am specificat, toti profesorii si cei experimentati, si cei incepatori in domeniul proiectelor, avem nevoie si 
ne-ar fi utila de o mai clara structurare a informatiilor pe platforma http://www.erasmusplus.ro/, care acum este in 
lucru.... 
Va multumim foarte mult pentru colaborare! 

• Colaborarea prin formatori locali mai des, pt ca ne e greu sa ne deplasam la distante f mari si pe cont propriu 
transport si cazare.Venind in licee pot afla ami multe  cadre didactice direct de la formatori informatii. 
 Va rugm sa ne prezentati un scurt barem de evaluare al agentiei dv , pt a economisi timp inutil in scriere de finantari 
care nu vor fi aprobate, care nu au sanse. 

• Explicatii mai clare, cel putin pentru cei care sunt implicati pentru prima data intr-un proiect Erasmus.    

• decizii ferme, fara a lasa la latitudinea coordonatorului de proiect decizia finala      

• Atitudine personalului fata de beneficiari  

• Site-ul Erasmus+,http://www.erasmusplus.ro/, are o structura dificil de urmarit. Uneori am avut dificultati in a gasi 
formularele corespunzatoare. 

• Exista si pesoane in aparatul propriu pentru care ”tipatul”este un mod de conversatie.     

• Diferente mari intre parerile evaluatorilor, ceea ce uneori duce la contraziceri...       

• Sunt foarte multe documente care nu sunt necesare altor tari. Colegii parteneri din alte tari sunt uimiti de cate conditii, 
de cate documente si de cat de rigizi suntem in redactarea si completarea lor. Cred ca ar fi mai bine sa ne uitam cum fac 
alte agentii si sa mai eliminam din documentele care nu isi au utilitate. 

• Simplificarea procedurii privind documentatia in ceea  ce priveste conversia orelor in credite in urma participarii la un 
curs de formare KA1- educatie scolara. 

• Am dori să fim informați, ajutați și susținuți mai mult în implementarea proiectelor.      

• - recomandam o atentie sporita pentru evaluarile candidaturilor. Sunt rapoarte de feedback  care pastreaza unele 
deficiente in exprimare sau necorelari cu proiectele depuse sau cu evaluari anterioare.  

• o mai clara corelare a prevederilor UE cu prevederile nationale in domeniul executiei bugetului la nivelul institutiilor 
publice din Romania.  

• Activitati de diseminare si schimb de experienta cu alte unitati scolare/entitati pentru o bună colaborare la nivel 
judetean, regional si național. 
Timp insuficient pentru inspectorii de programe care își doresc să participe la toate activitățile initiate de ANPCDEFP.  

• As dori sa se organizeze mai multe cursuri de formare pentru scriere proiecte europene pentru a putea atrage mai multe 
fonduri. 

• Birocrația              

• Un plus de atentie la stabilirea prioritatilor nationale -de ex. mediul rural ar merita sa fie cu precadere avut in vedere ca 
si mediu defavorizat 

• Pe site-ul http://www.erasmusplus.ro/ este destul de greu de gasit unele informatii, de aceea ar fi necesar si util un 
"motor de cautare" (Facilitate "SEARCH"). 

• Imbunatatirea site-ului Agentiei.           

• -  sprijin mai sustinut din parte expertilor tehnici in implementarea corecta si eficienta a proiectelor Erasmus 
- Oferirea de feed-back pentru proiectele depuse si nefinantate.  
- As dori ca agentia sa organizeze sesiuni de informare pentru contabilii si directorii scolii, nu doar pentru 
coordonatorii de proiect 
- Ghidul candidatului este foarte stufos si uneori neclar 
- explicatii mai clare de la consultanti ( nu doar raspunsuri de tipul "consultati ghidul") 

• Intalniri mai dese in perioada de implementare.         

• Mai multe detalii cu privire la cerintele din formularele de aplicatie. Se intalnesc unele ambiguitati referitoare la ce ar 
trebui completat, ce anume se asteapta de la continuturile ce trebuie completate. Nu este foarte clar nici in ghid cum 
anume ar trebui formulate unele raspunsuri la cerintele din formular. Indicatiile sunt mult prea generale! 
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• Probabil mai multa empatie pt cei care sunt la primul proiect din viata lor- e foarte stresant pt novici (implementarea 
proiectului...toate)- dar nu e neaparat la ASA NU! ci mai degraba la PARERI DIVERSE. 

• Inainte de toate, nu este vorba despre o categorie „Asa NU”.  
Am simtit, insa, nevoia de sprijin mai concret in privinta gestiunii bugetului (documente specifice, specificari clare in 
privinta investitiilor pentru institutie - care pot/nu pot fi achizitionate, transferul intre capitolele bugetare, plata echipei 
de proiect, gestionarea banilor inainte si in timpul mobilitatilor – avand in vedere ca lucram cu elevi minori etc.) 
De asemenea, mi-as fi dorit ca intre Agentiile nationale europene sa existe consens in toate privintele, astfel incat sa nu 
mai existe discutii in contradictoriu si chiar disensiuni intre noi, partenerii din tarile europene, privind anumite aspecte 
de implementare a proiectului de parteneriat strategic. 

• Simplificarea procedurilor ar conduce automat la creșterea numărului celor care aplică.     

• Nu le mai permiteti evaluatorilor externi sa taie de capul lor durata de implementare a proiectelor evaluate. Fara sa 
intre prea adanc in detaliile proiectului pe care-l evalueaza si fara sa inteleaga bine succesiunea activitatilor din proiect, 
o reducere a duratei de implementare a unui proiect (in cazul nostru de la 3 la 2 ani) poate sa fie fatala, transformand 
proiectul (pentru echipa de proiect) intr-un calvar si o cursa pentru realizarea activitatilor si atingerea obiectivelor 
asumate. 
Cred ca astfel de situatii pot fi evitate daca in apelul national sau pe pagina web oficiala se specifica/se da 
recomandare ..."nu se finanteaza proiecte strategice cu durata de trei ani!!!" 

• Explicatii mai clare si precise, specifice privind managementul de proiect si sprijinul organizational    

• Schimbarea prioritatilor in evaluarea proiectului dupa aprobarea proiectului.  
Intarzierea initiala in confirmarea aprobarii proiectului si implicit viramentul fondurilor si declansare implementarii. 
Procesul de monitorizare raportare ar putea fi eficientizat si ar prezenta mai putin efort daca ar fi cu o frecventa mai 
mare si ar avea o componenta directa umana, posibil un evaluator permanent cu rol de monitorizare si indrumare 
constanta. 

• organizarea de mai multe ateliere de scriere de proiecte        

• Informări de natură financiar-contabilă( un ghid al cheltuielilor din sectiunea Management si implementare).   

• Cum se face ca doar liceele f bune sau cele tehnice obtin finantari?       

• Termene mai scurte de evaluare a proiectelor         

• In cadrul proiectului de parteneriat strategic in care suntem parteneri intampinam dificultati in implementare, exista 
anumite neconcordante, nu avem bani pentru suport individual si in situatiile in care am avut nevoie de lamuriri sau 
clarificari. raspunsurile au fost destul de vagi. Practic nu am putut sa actionam concret in anumite situatii pentru nu am 
inteles ce putem face in respectivele imprejurari.  
Ca sa dau un exemplu concret, in momentul in care colega mea care este coordonator de proiect a inteles ca nu avem 
sume prevazute pentru supurt individual si implicatiile acestei scapari, le intalnirea de lucru nu i s-a explicat ca exista 
posibilitatea solicitarii unui amendament care sa mai rectifice din situatie. Cand am inteles acest lucru din contract 
(eram foarte incepatori si destul de nestiutori) trecusera cele 30 de zile in care puteam face acest demers. 
Important este insa ca reusim sa realizam activitatile din proiect. 

• Informatiile primite ca raspuns la intrebarile noastre de la reprezentantii ANPCDEFP sunt formulate intr-o maniera 
interpretativa. Nu se raspunde direct la intrebarea pusa ci ca un raspuns general (gen este specificat in contract). Astfel, 
dupa primirea raspunsului tot nu este clar raspunsul.  
Ideea de a contacta reprezentantii ANPCDEFP este tocmai de a "lamuri" anumite aspect din contract ce sunt neclare sau 
trebuie mai mult detaliate. 

• Am constat cu tristețe că foarte multe ateliere de parteneriate sau mobilitate E+ la care m-am înscris nu s-au mai 
ținut, pierzând astfel ocazia de a-mi însuși anumite competențe de la formatorii Agenției, fapt foarte necesar pentru 
scrierea unui proiect bun. 

• Atunci când ești la prima experiență de acest gen nu ai experiență și  ai foarte multe întrebări.  
Când sunt documente de completat și termene limită, ar fi binevenite modele completate sau explicații mai detaliate 
privind modul de realizare. 
Realizarea unor materiale suport privind modul de gestionare a proiectului, de completare a documentelor, broșuri cu 
informații utile. 

• Organizare de sesiuni de (in)formare in tară.          

• Poate modele de aplicatii care au avut succes sa fie disponibile posibililor candidati si mai multa indrumare in aceasta 
etapa.  

• -desi sunt foarte multe proiecte depuse as dori o evaluare mai amanuntita a proiectului respins si  sugestii de remediere  

• Evitarea unor raspunsuri scrise la unele intrebari de natura finaciar contabila      

• Am o colaborare foarte buna, nu am recomandari, doar imi doresc sa fie asa mereu si doresc tuturor multa putere de 
munca. 

• Trebuie mai mult insistat pe partea practica.          

• Aș dori răspunsuri mai precise la anumite întrebări punctuale, concrete.       
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• De imbunatatit: 
-pomptitudine mai mare si organizare  mai buna in cazul rezultatelor aplicatiilor din Romania( avand in vedere nr mare 
al aplicatiilor depuse) 
-reguli simple si mai putine( uneori sunt mai multe decat cele europene) 

• Evaluarea mai rapida a proiectelor depuse          

• Informatiile despre programul Erasmus + sunt inca deficitare in teritoriu in special in mediul rural - cred ca inspectorii 
judeteni responsabili cu proiectele europene nu sunt " parteneri " in promovarea programului- aceasta este experienta 
mea personala nu doresc sa generalizez. 

• Parteneriatele strategice si EVS-ul sunt o enigma si nu ne ajuta nimeni sa o intelegem 
Detalii despre alte programe Erasmus+, informatii, traininguri 
Promovarea si facilitarea accesului organizatiilor cu experienta in Erasmus+ 

• Fiecare coordonator/membru se loveste in institutia lui de diferite situatii, care nu se regasesc neaparat in ghid. O 
simpla trimitere la acest ghid nu ne ajuta uneori.  

• Includerea in diferitele tipuri de evaluare (intermediara sau si finala) a aspectelor de succes, a realizarilor, care sa fie 
recunoscute prin evaluare si feedback;  in completarea solicitarilor de completare, detaliere a unor aspecte insuficient 
dezvoltate, pentru a asigura un posibil echilibru in evaluare.   

• Nu avem exemple de actiuni sustenabile pentru implementare.         

• mai multe lamuriri legate de cheltuirea banilor din capitolul bugetar Management si inplementare    

• Stiu că bugetul este limitat, dar contabilii unităților de învățămant trebuie să participe la  reuniunile de informare ale 
A.N. atunci cand se demarează un proiect. 

• diseminare institutionala            

• Explicatii mai clare la cererile noastre.          

• Poate mai multa publicitate in scoli, cursuri de accesare a fondurilor europene      

• Formările ar trebui mai frecvente și coordonatorii să aibă niste "unelte" de lucru mai clare: concret, cum se completează 
fișe de pontaj etc. 

• Site-ul actual |Agentiei trebuie sa fie mult mai organizat , gasire rapida de informatii utile si documente.    

• Modul netransparent privind evaluarea candidaturilor si lipsa unei strategii teritoriale inrautateste situatia in 
comunitatile sarace din Romania  

• Daca sunt in faza de scriere a unui proiect, pentru a avea siguranta ca va fi aprobat, pot consulta pe unul dintre colegii 
dumneavoastra? Daca da, va rog sa-mi recomandati la cine ma pot adresa. 

• Elaborarea unui ghidul al managerului de proiect Erasmus +. Doar pentru organizarea managementului.    

• Am participat anul trecut (februarie 2017) la un workshop, am depus proiect KA2 dar nu am primit încă o adeverință 
doveditoare. 

• Cursurile  organizate (pt proiecte VET ex) au fonduri insuficiente si organizarea hotelului si mesei ramane la latitudinea 
organizatorului ceea ce nu este benefic- cina din punctul meu de vedere trebuie sa fie aleasa de participant si ca locatie 
si continut, la fel si hotelul. Cred ca doar programul trebuie respectat. Apoi, este furtul de idei si chiar proiecte - aceste 
se creeaza in echipe si apoi se depun subiectiv 

• Tonalitatea de multe ori este autoritara.          

• Un aspect de îmbunătățit este scăderea birocrației .. 
exemplu concret: 
- Solicitarea mandatelor în original de la Asociația beneficiară (România a rămas una dintre puținele Agenții care 
solicită mandatele în original) 

• Informatii mai multe si personalizate pentru conceperea proiectelor.       

• Faptul ca nu se implica atunci cand exista o pb la nivel de scoala . A. avut dificultati cu intelegerea de catre contabil a 
unor chestiuni si rasp a fost sa intrebam la alte scoli..Agentia nu intervine si cred ca ar tb sa o faca. 

• Atitudinea foarte putin amabila a unor angajați si oferirea unor explicații neclare in legătură cu subiectul abordat.   

• mai multe sesiuni de comunicare a oportunitatilor si chiar sprijin/consultanta in redactarea aplicatiilor    

• Incercati sa explicati sistemul de raportare, Mobility Tool, etc., in limbaj cat mai simplu... stiu ca aveti manuale, etc., dar 
nu sunt usoare de inteles, si pentru organizatii noi e foarte stresant sa intelegem conditiile granturilor. 

• Aș aprecia colaborarea cu personalul ANPCDEFP în vederea accesării unor noi proiecte, dacă ar răspunde la anumite 
întrebări direcționate către ei. Din păcate sunt colegi, doritori de accesare proiecte Erasmus+, care renunță la idee de a 
mai aplica, doar pentru că nu obțin nici un răspuns de la experții menționați pe site, când au neclarități. 

• Transparenta procesului de evaluare al aplicatiilor.         

• Am dori totusi sa precizam ca evaluatorii proiectelor, sa cuprinda in descrierile lor toate aspectele legate de proiect pe 
care le puncteaza, pentru ca anul urmator, daca se mai trimite proiectul, sa nu existe "rau" acolo unde era "bine".  

• Ar fi de dorit sa se implementeze o procedura unica pe tara legata de suplinirea profesorilor care sunt implicati intr-o 
mobilitate Erasmus+. 
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• -Nu sunt multumita de faptul ca o persoana poate pleca in mai multe mobilitati/intalniri in decursul unui an. Ar trebui 
limitate participarile persoanelor (max. 3) pentru a da posibilitatea si altora sa se implice in proiecte. 
Sunt curioasa care sunt persoanele cu cele mai multe mobilitati efectuate!!! 
-Ar trebui realizate mai multe cursuri de pregatire pentru Scrierea de proiecte Erasmus+. Personal, m-am inscris la un 
curs dar nu s-a mai desfasurat datorita faptului ca numarul de  persoane inscrise era prea mic. 
Evaluarea propunerilor de proiect sa fie transparenta si sa se foloseasca evaluatori cu experienta. 
Granturile acordate pentru mobilitati sa fie mai apropiate de cele din vest. 

• Intarzieri             

• Fișa de evaluare privind notificarea de respingere a proiectului a fost primita în limba romana. Poate ca ar fi fost mai 
potrivit sa o primim in limba engleza (limba in care a fost redactat formularul de aplicatie), ca sa le putem trimite 
partenerilor varianta oficiala, si nu cea tradusa de catre noi.  

• Așa cum s-a procedat ultima dată, reuniunile organizate de Agenție să fie în incinta spațiilor de cazare.    

• Raportul intocmit de scoala este laborios          

• Ar fi bine sa fie reluate seminariile, in aceleasi judete, chiar daca s-au desfasurat in anii trecuti, pentru cei recent intrati 
in sistem, dornici sa participle la program. 

• O singura unitate de masura in evaluarea proiectelor ar fi binevenita!       

• Persoanele de contact sa fie pe domenii.          

• Perioada de evaluare prea lunga, formulare prea stufoase, calcularea bugetului - un mare minus!     

• In ceea ce priveste contabilitatea se primesc prea putine informatii. Cred ca si contabilii din scoli ar trebui sa participe la 
reuniuni de informare/ formare. Cel mai mare impediment in derularea proiectelor este colaborarea cu contabilii.  

• Ar trebui sa fie mai bine explicate posibilitatile de a gasi parteneri si de a te inscrie in proiecte, mi se pare destul de 
dificil sa scrii un proiect si sa implici toata institutia in el. 

• Mentinerea atelierelor de practice de scriere proiecte, imbunatatirea sistemului de acordare a certificatelor in urma 
depunerii unei candidaturi pe platforma. 

• In general, cand este vorba de anumite decizii, nu se dau raspunsuri scrise, ci doar orale, telefonic.     

• Dacă ar fi posibil, aș propune organizarea de activități de scriere de proiecte cu directorii, în fiecare unitate școlară. În 
felul acesta se cunoaște dimensiunea reală a efortului de a scrie și de a implementa un proiect Erasmus. 

• informatii confuze de la un ofiter de proiecte la altul         

• Mai mult sprijin şi mai multă claritate în explicații.         

• -prea putine sesiuni de formare           

• Am vrea ANPCDEFP sa fie ca AN din UK care se implica direct si in scrierea proiectelor cu sfaturi.  O colaborare mai 
personalizata ar fi de asteptat dupa atatia ani de experienta. Intotdeauna este o oarecare graba si se citeaza din Ghid 
cand se pun intrebari punctuale. De cele mai multe ori raspunsurile trebuie sa le gasim noi insine intreband alti 
parteneri. 

• Nu am sugestii pentru expertii AN. Nu se pune la indoiala priceperea si daruinta lor. Poate unii evaluatori ar trebui sa fie 
mai corecti. 

• As prefera sa particip la sedinta de informare mult mai detaliata privind proiectele Erasmus+. As fi dispusa sa vin (pe 
cheltuiala mea) pentru a discuta fata in fata cu un reprezentat al ANPCDEFP privind proiectele Erasmus +. Pentru un 
incepator este foarte greu sa intelegi doar din niste informatii prezentante in ansamblu ceea ce inseamna un astfel de 
program. 

• - restricționarea participării la workshop-uri          

• Site-ul este greu de urmarit, o persoana mai putin avizata si care vrea sa invete despre Erasmus+ renunta.   

• Este neproductiva folosirea aproape exclusiv a Facebook pentru informare. Facebook este un instrument extrem de 
ineficient si greoi. Daca ii place cuiva, poate fi pastrat insa nu ar trebui folosit predominant in activitatea de informare! 
De asemenea, site-ul Agentiei ar trebui sa fie mai "vioi", nu prea exista motive de intrat pe el mai des de o data la 
cateva luni. 

 



Agentia Nationala doreste sa isi imbunatateasca serviciile si, din acest motiv, va roaga sa alocati 10
minute din timpul dumneavoastra si sa raspundeti la acest chestionar.
Parerea dumneavoastra conteaza!
Va rugam sa raspundeti la toate intrebarile sau cerintele din chestionar pentru a contribui in acest
fel la acuratetea datelor pe care le colectam pe aceasta cale.

Informatii generale

Decembrie 2017 -Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi
din cadrul programului Erasmus+, in anul 2017

1



1. Precizaţi sursele şi modalităţile prin care v-aţi informat cu privire la oportunităţile oferite de Agenţia
Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP):

*

contact direct cu reprezentanţii ANPCDEFP

seminare/cursuri de formare organizate de ANPCDEFP

publicaţii şi alte materiale elaborate de Agenţie

paginile web ale Agentiei (anpcdefp.ro, europass-ro.ro, eurodesk.ro,www.erasmusplus.ro)

 canale social-media (pagina Facebook ErasmusPlusRo, pagina Facebook eurodesk.romania, canalul Youtube ErasmusPlus
Romania)

inspectoratul şcolar

biroul pentru programe comunitare al unei universităţi

direcţia judeţeană de sport şi tineret

conducerea instituţiei din care faceţi parte

pagini web, listă de discuţii, alte modalităţi internet

Serviciul European Eurodesk (Eurodesk Info)

reţeaua de formatori ai Agentiei

alţi participanţi la proiecte

parteneri sociali (patronate, sindicate)

mass-media

altele; care?
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2. Despre ce programe şi activităţi administrate de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în
Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) aţi auzit?

*

Erasmus+, Actiunea KA1-Proiecte de mobilitate in domeniul
Educatiei Scolare

Erasmus+, Actiunea KA1-Proiecte de mobilitate in domeniul
VET

Erasmus+, Actiunea KA1-Proiecte de mobilitate in domeniul
Invatamant Superior

Erasmus+, Actiunea KA1-Proiecte de mobilitate in domeniul
Educatiei Adultilor

Erasmus+, Actiunea KA1-Proiecte de mobilitate in domeniul
Tineret

Erasmus+, Actiunea KA2-Parteneriate strategice in domeniul
Educatiei Scolare

Erasmus+, Actiunea KA2-Parteneriate strategice in domeniul
VET

Erasmus+, Actiunea KA2-Parteneriate strategice in domeniul
Invatamant Superior

Erasmus+, Actiunea KA2-Parteneriate strategice in domeniul
Educatiei Adultilor

Erasmus+, Actiunea KA2-Parteneriate strategice in domeniul
Tineret

Erasmus+, Actiunea KA3-Sprijin pentru politici de tineret

Eurydice

Europass

Eurodesk

ECVET -Sistemul European de Credit în Educație și Formare
Profesionala

TCA-Activitati de Cooperare Transnationala

Altele (vă rugăm să menționați)

 
foarte bune bune slabe foarte slabe

nu ştiu/nu pot
aprecia

conţinut util

continut complet

limbaj uşor de înţeles

aspect atrăgător

Comentarii/Propuneri de îmbunătăţire

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

nu ştiu/nu pot
aprecia

conţinut util

conținut complet

limbaj uşor de înţeles

aspect atrăgător

Comentarii/Propuneri de îmbunătăţire

4. Cum apreciaţi publicaţiile şi materialele informative pe hârtie realizate de Agenţie?*

Calitatea in care se participa la sondaj

Decembrie 2017 -Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi
din cadrul programului Erasmus+, in anul 2017
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5. În ce calitate aţi beneficiat de serviciile oferite de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în
Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) în anul 2017?

*

NU AM CANDIDAT pentru finanțare în cadrul programului Erasmus+ in anul 2017, dar  AM IN DERULARE/AM FINALIZAT
proiecte finanțate în anul 2014 și/sau 2015 și/sau 2016 în cadrul programului Erasmus+.

AM CANDIDAT pentru finanțare în cadrul programului Erasmus+ în anul 2017, dar candidatura/candidaturile NU A/AU FOST
APROBATA/APROBATE și NU AM IN DERULARE/NU AM FINALIZAT proiecte finanțate în anul 2014 și/sau 2015 și/sau 2016 în
cadrul programului Erasmus+.

AM CANDIDAT în cadrul programului Erasmus + în anul 2017 , dar candidatura/candidaturile  NU A/AU FOST
APROBATA/APROBATE și AM PROIECTE IN DERULARE/AM FINALIZAT proiecte finantate în anul 2014 și/sau 2015 și/sau
2016 în cadrul programului Erasmus+.

AM CANDIDAT în cadrul programului Erasmus + în anul 2017,  candidatura/candidaturile A/AU FOST APROBATA/APROBATE și
NU AM PROIECTE IN DERULARE/NU AM PROIECTE FINALIZATE finanțate în anul 2014 și/sau 2015 și/sau 2016 în cadrul
ERASMUS+.

AM CANDIDAT în cadrul programului Erasmus + în anul 2017, candidatura/candidaturile  A/AU FOST APROBATA/APROBATE
si  AM PROIECTE IN DERULARE/FINALIZATE finanțate în anul 2014 și/sau 2015 și/sau 2016 în cadrul programului
ERASMUS+.

Candidatura respinsa si lipsa proiecte aprobate in anul 2014 si/sau 2015 si/sau 2016

Decembrie 2017 -Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi
din cadrul programului Erasmus+, in anul 2017
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6. In anul 2017 ați depus candidatura/candidaturi pentru următorul/urmatoarele tip/tipuri de proiect/proiecte,
iar acestea nu au fost aprobate:

*

Mobilitate -Domeniul Educatie scolara

Mobilitate -Domeniul Educatie universitara

Mobilitate -Domeniul VET

Mobilitate -Domeniul Educatia adultilor

Mobilitate -Domeniul Tineret

Parteneriat strategic- Domeniul Educatie scolara

Parteneriat strategic- Domeniul Educatie universitara

Parteneriat strategic- Domeniul VET

Parteneriat strategic- Domeniul Educatia adultilor

Parteneriat strategic- Domeniul Tineret

Dialog structurat-Actiunea cheie 3

Nu stiu, nu am participat la redactarea formularului de candidatura

 
foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă

nu pot aprecia/nu se
aplică

Deschidere

Amabilitate

Explicatii clare

Explicatii corecte

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. (in cazul in care doriti ca aceste comentarii sa nu se publice, va rugam sa mentionati la
final "A nu se publica")

7. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei Naționale care v-a asigurat informare şi consultanţă
pentru depunerea candidaturii în anul 2017?

*
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foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă

nu pot aprecia/nu se
aplică

Deschidere

Amabilitate

Explicatii clare

Explicatii corecte

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. (in cazul in care doriti ca aceste comentarii sa nu se publice, va rugam sa mentionati la
final "A nu se publica")

8. Cum apreciaţi colaborarea cu rețeaua de formatori ai Agenției Naționale care v-a asigurat informare,
formare şi consultanţă pentru depunerea candidaturii in anul 2017?

*

9. Care credeți că sunt cauzele pentru care candidatura/candidaturile nu a/au fost aprobată/aprobate?*

Decembrie 2017 -Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi
din cadrul programului Erasmus+, in anul 2017
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Candidatura aprobata, dar nu exista in implementare/finalizate proiecte aprobate in 
2014/2015/2016

10. In anul 2017 ați depus candidatura/candidaturi pentru următorul/urmatoarele tip/tipuri de
proiect/proiecte și acestea au fost aprobate:

*

Mobilitate -Domeniul Educatie scolara

Mobilitate -Domeniul Educatie universitara

Mobilitate -Domeniul VET

Mobilitate -Domeniul Educatia adultilor

Mobilitate -Domeniul Tineret

Parteneriat strategic- Domeniul Educatie scolara

Parteneriat strategic- Domeniul Educatie universitara

Parteneriat strategic- Domeniul VET

Parteneriat strategic- Domeniul Educatia adultilor

Parteneriat strategic- Domeniul Tineret

Dialog structurat-Actiunea cheie 3

Nu stiu, nu am participat la redactarea formularului de candidatura
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foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă

nu pot aprecia/nu se
aplică

Deschidere

Amabilitate

Explicatii clare

Explicatii corecte

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. (in cazul in care doriti ca aceste comentarii sa nu se publice, va rugam sa mentionati la
final "A nu se publica")

11. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei Nationale care v-a asigurat informare şi consultanţă
pentru depunerea candidaturii în anul 2017?

*
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foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă

nu pot aprecia/nu se
aplică

Deschidere

Amabilitate

Explicatii clare

Explicatii corecte

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. (in cazul in care doriti ca aceste comentarii sa nu se publice, va rugam sa mentionati la
final "A nu se publica")

12. Cum apreciaţi colaborarea cu rețeaua de formatori ai Agenției Naționale care v-a asigurat informare,
formare şi consultanţă pentru depunerea candidaturii în anul 2017?

*

Candidatura aprobata si proiecte in implementare

Decembrie 2017 -Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi
din cadrul programului Erasmus+, in anul 2017
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13. In anul 2017 ati depus candidatură/candidaturi pentru următorul/următoarele tip/tipuri de
proiect/proiecte și acesta/acestea a/au fost aprobat(e):

*

Mobilitate -Domeniul Educatie scolara

Mobilitate -Domeniul Educatie universitara

Mobilitate -Domeniul VET

Mobilitate -Domeniul Educatia adultilor

Mobilitate -Domeniul Tineret

Parteneriat strategic- Domeniul Educatie scolara

Parteneriat strategic- Domeniul Educatie universitara

Parteneriat strategic- Domeniul VET

Parteneriat strategic- Domeniul Educatia adultilor

Parteneriat strategic- Domeniul Tineret

Dialog structurat-Actiunea cheie 3

Nu stiu, nu am participat la redactarea formularului de candidatura

 
foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă

nu pot aprecia/nu se
aplică

Deschidere

Amabilitate

Explicatii clare

Explicatii corecte

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. (in cazul in care doriti ca aceste comentarii sa nu se publice, va rugam sa mentionati la
final "A nu se publica")

14. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei Nationale care v-a asigurat informare şi consultanţă
pentru depunerea candidaturii în anul 2017?

*
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foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă

nu pot aprecia/nu se
aplică

Deschidere

Amabilitate

Explicatii clare

Explicatii corecte

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. (in cazul in care doriti ca aceste comentarii sa nu se publice, va rugam sa mentionati la
final "A nu se publica")

15. Cum apreciaţi colaborarea cu rețeaua de formatori a Agenţiei Nationale care v-a asigurat informare,
formare şi consultanţă pentru depunerea candidaturii în anul 2017?

*

Candidatura respinsa si  sunt proiecte in implementare

Decembrie 2017 -Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi
din cadrul programului Erasmus+, in anul 2017
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16. In anul 2017 ați depus candidatură/candidaturi pentru următorul/următoarele tip/tipuri de
proiect/proiecte, iar acestea nu au fost aprobate:

*

Mobilitate -Domeniul Educatie scolara

Mobilitate -Domeniul Educatie universitara

Mobilitate -Domeniul VET

Mobilitate -Domeniul Educatia adultilor

Mobilitate -Domeniul Tineret

Parteneriat strategic- Domeniul Educatie scolara

Parteneriat strategic- Domeniul Educatie universitara

Parteneriat strategic- Domeniul VET

Parteneriat strategic- Domeniul Educatia adultilor

Parteneriat strategic- Domeniul Tineret

Dialog structurat-Actiunea cheie 3

Nu stiu, nu am participat la redactarea formularului de candidatura

 
foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă

nu pot aprecia/nu se
aplică

Deschidere

Amabilitate

Explicatii clare

Explicatii corecte

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. (in cazul in care doriti ca aceste comentarii sa nu se publice, va rugam sa mentionati la
final "A nu se publica")

17. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei Naționale care v-a asigurat informare şi consultanţă
pentru depunerea candidaturii în anul 2017?

*
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foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă

nu pot aprecia/nu se
aplică

Deschidere

Amabilitate

Explicatii clare

Explicatii corecte

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. (in cazul in care doriti ca aceste comentarii sa nu se publice, va rugam sa mentionati la
final "A nu se publica")

18. Cum apreciaţi colaborarea cu rețeaua de formatori a Agenţiei Naționale care v-a asigurat informare,
formare şi consultanţă pentru depunerea candidaturii în anul 2017?

*

19. Care credeți că sunt cauzele pentru care candidatura/candidaturile nu a/au fost aprobată/aprobate?*

Decembrie 2017 -Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi
din cadrul programului Erasmus+, in anul 2017
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Dimensiunea european si Proiecte de mobilitate - Actiunea Cheie 1

20. Care considerați că este valoarea adăugată adusă de proiectul/proiectele Erasmus+ în
implementare/finalizate în dezvoltarea dimensiunii europene a instituției beneficiare?

*

 
In foarte mare

masura In mare masura Suficient In mica masura Deloc Nu stiu

Dezvoltarea de
competente/abilitati
relevante pentru piata
muncii

Consolidarea coeziunii
sociale

Imbunatatirea calitatii
serviciilor de educatie si
formare

Modernizarea sistemelor
de educatie si formare

Cooperarea intre institutii
din tarile participante la
programul Erasmus+

Cresterea atractivitatii
institutiilor furnizoare de
educatie, formare

Imbunatatirea predarii si
invatarii limbilor straine

Promovarea participarii
la viata democratica in
UE

Promovarea cetateniei
active

Promovarea dialogului
intercultural

Promovarea incluziunii
sociale

Completarea reformelor
de politici in domeniul
tineret

21. Prin implementarea proiectului/proiectelor s-a contribuit sau se va contribui la (selectați aprecierea cea
mai apropiată de părerea dumneavoastră):

*

15



Imbunatatirea
transparentei rezultatelor
invatarii obtinute in
contexte de invatare
diferite

Recunoasterea
rezultatelor invatarii
obtinute in contexte
diferite (formale/non-
formale/informale)

Consolidarea
dimensiunii
internationale a
activitatilor de educatie
si formare

Consolidarea
dimensiunii
internationale a
activitatilor in domeniul
tineretului

 
In foarte mare

masura In mare masura Suficient In mica masura Deloc Nu stiu

22. Aveti în implementare/ați finalizat proiecte de mobilitate Erasmus+ (finanțate în anii 2014, 2015, 2016,
2017) ?

*

DA

NU

Tipuri de proiecte de mobilitati in implementare

Decembrie 2017 -Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi
din cadrul programului Erasmus+, in anul 2017
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23. In vederea asigurarii calitatii programelor/stagiilor de formare s-au derulat urmatoarele activitati:*

Au fost semnate contracte/acorduri de formare/invatare intre organizatiile de trimitere, de primire si participanti.

Organizatia furnizoare a formarii a trimis o scrisoare de intentie.

In catalogul de cursuri au fost prezentate detalii privind asigurarea calitatii cursurilor de formare.

Nu s-au derulat astfel de activitati

Nu stiu ce activitati s-au derulat

Inca nu s-au organizat mobilitati

Altele tipuri de activitati (vă rugăm să menționați)

24. Anterior mobilitatilor au fost agreate cu partenerii/furnizorii de formare următoarele:*

Continutul programului de formare

Responsabilii si responsabilitatile privind indrumarea participantilor la formare (mentorat/tutorat)

Responsabilii si responsabilitatile privind monitorizarea programelor de formare

Modalitatile de evaluare a rezultatelor invatarii

Modalitatile de validare si certificare a rezultatelor invatarii

Nu stiu ce s-a agreat cu partenerii/furnizorii de formare anterior mobilitatilor

Nu s-a agreat nimic cu partenerii/furnizorii de formare anterior mobilitatilor

Nu este cazul deoarece mobilitatile au constat in misiuni de predare

Inca nu s-au organizat mobilitati

Altele intelegeri cu partenerii/furnizorii de formare (vă rugăm să menționați)

25. Anterior mobilitatilor participantii la mobilitati:*

Au cunoscut doar conditiile de validare a rezultatelor invatarii pe care urmau sa le obtina in mobilitate

Au cunoscut doar conditiile de recunoastere in context national a rezultatelor invatarii pe care urmau sa le obtina in mobilitate

Au cunoscut atat conditiile de validare cat si de recunoastere in context national a rezultatelor invatarii pe care urmau sa le obtina
in mobilitate

Nu au cunoscut nici conditiile de validare, nici de recunoastere a rezultatelor invatarii pe care urmau sa le obtina in mobilitate

Nu este cazul deoarece mobilitatile au constat in misiuni de predare

Nu stiu daca anterior mobilitatii participantii au fost informati cu privire la validarea si recunoasterea rezultatelor invatarii

Inca nu s-au organizat mobilitati
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26. Rezultatele invatarii obtinute de participanti pe durata mobilitatii:*

Au fost evaluate la sfarsitul mobilitatii la organizatiile partenere/furnizoare de formare

Au fost evaluate dupa intoarcerea in tara

Au fost evaluate atat la organizatiile partenere/furnizoare de formare cat si la intoarcerea in tara

Nu au fost evaluate

Nu stiu

Nu a fost cazul pentru ca mobilitatile au fost misiuni de predare

Nu este cazul, inca nu au avut loc mobilitati

27. Persoanele participante la mobilitati:*

Au primit Documentul Mobilitate Europass

Au primit certificat de participare

Nu au primit niciun fel de certificat

Nu este cazul pentru ca inca nu s-au derulat mobilitati

Nu stiu

Au primit alt tip de certificat (vă rugăm să menționați)

28. Activitatile de formare derulate in perioadele mobilitatilor au vizat rezultate ale invatarii care corespund
standardelor de formare profesionala/ocupationale pentru calificarile/ocupatiile participantilor:

*

DA - in totalitate

DA - partial

NU

Nu stiu

Nu este cazul pentru ca mobilitatile au constat in misiuni de predare

Nu este cazul pentru ca nu s-au organizat inca mobilitati
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Daca raspunsul a fost DA, va rugam sa precizati in ce a constat sprijinul.
Daca raspunsul a fost NU, va rugam sa precizati problemele intampinate de catre participanti.

29. Participantii la mobilitati cu scop de invatare/formare au fost sprijiniti de institutia in care
lucreaza/invata:

*

DA - in totalitate

DA - partial

NU

Nu stiu

Nu este cazul pentru ca nu au fost inca organizate mobilitati

Daca raspunsul a fost DA, va rugam sa precizati in ce a constat recunoasterea.
Daca raspunsul a fost NU, va rugam sa precizati problemele intampinate in vederea recunoasterii sau motivele pentru care nu s-a
realizat recunoasterea.

30. Rezultatele invatatii obtinute de participanti in perioadele mobilitatilor au fost recunoscute in context
național:

*

DA - in totalitate

DA - partial

NU

Nu stiu

Nu este cazul pentru ca nu s-au derulat inca mobilitati

31. Aveti in implementare/ati finalizat  proiecte de mobilitate Erasmus+,  domeniul Educatie scolara?*

DA

NU
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Mobilitati Educatie Scolara

Decembrie 2017 -Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi
din cadrul programului Erasmus+, in anul 2017

32. Tipul instituţiei din care făceaţi/faceti parte în perioada în care aţi beneficiat/beneficiati de serviciile
oferite de ANPCDEFP  pentru implementarea proiectului/proiectelor de mobilitate Erasmus +, domeniul
Educatie scolara:

*

Liceu/Colegiu teoretic

Scoala primara

Scoala gimnaziala

Colegiu/Liceu vocational/tehnologic

Scoala profesionala

Gradinita

Palat/club al copiilor

ISJ/ISMB

Scoala speciala/Centru de educatie incluziva

Alt tip de institutie. Precizati care

Daca ati avut alt rol, va rugam sa il precizati

33. In cadrul proiectului/proiectelor de Mobilitate Erasmus+, domeniul Educatie scolara, in care ati
fost/sunteti implicat(a) ati avut/aveti rolul de:

*

Coordonator de proiect

Membru in echipa de proiect

Participant(a) la mobilitate

Ati avut alt rol
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34. În perioada în care aţi beneficiat/beneficiati de serviciile oferite de ANPCDEFP pentru implementarea
proiectului/proiectelor de mobilitate  Erasmus+, domeniul Educatie scolara, făceaţi/faceti parte din
următoarea categorie:

*

cadre didactice (de la grădiniţă la liceu)

directori de şcoală

inspectori

personal didactic auxiliar

alte categorii. Care?

35. De cate mobilitati ati beneficiat in cadrul proiectului/proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul
Educatie scolara (daca nu ati beneficiat de mobilitate completati cu cifra 0)?

*

36. Mobilitatea/mobilitatile la care ati participat in cadrul proiectului/proiectelor  de mobilitate Erasmus+,
domeniul Educatie scolara, a/au constat in:

*

Participari la cursuri

Job shadowing

Misiuni de predare

Ati fost persoana insotitoare

Monitorizare

Nu ati participat la mobilitati in cadrul proiectului

37. În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de mobilitate Erasmus+, domeniul Educatie scolara, a
corespuns nevoilor dumneavoastră de formare profesională?

*

în foarte mare măsură

în mare măsură

suficient

în mică măsură

deloc
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38. În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de mobilitate Erasmus+, domeniul Educatie scolara,  a
corespuns nevoilor dumneavoastră de dezvoltare personala?

*

în foarte mare măsură

în mare măsură

suficient

în mică măsură

deloc

39. În ce măsură derularea proiectului/proiectelor Erasmus+, domeniul Educatie scolara, a corespuns
nevoilor institutiei beneficiare a proiectului/proiectelor?

*

în foarte mare măsură

în mare măsură

suficient

în mică măsură

deloc

nu stiu
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foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă

nu pot aprecia/nu se
aplică

Deschidere

Amabilitate

Explicatii clare

Explicatii corecte

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. (in cazul in care doriti ca aceste comentarii sa nu se publice, va rugam sa mentionati la
final "A nu se publica")

40. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informarea şi consultanţă în toate
etapele proiectului/proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul Educatie scolara?

*
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foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă

nu pot aprecia/nu se
aplică

Deschidere

Amabilitate

Explicatii clare

Explicatii corecte

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. (in cazul in care doriti ca aceste comentarii sa nu se publice, va rugam sa mentionati la
final "A nu se publica")

41. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în contact în timpul misiunilor de
control/audit al proiectului/proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul Educatie scolara?

*

 Insuficient Relativ suficient Suficient Nu stiu/Nu este cazul

In cazul
mobilitatii/mobilitatilor de
care ati beneficiat

In cazul organizatiei
beneficiare

Daca doriti sa comentati

42. Cum apreciati sprijinul financiar oferit in cadrul proiectului/proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul
Educatie scolara?

*
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Mobilitati  Invatamant Superior

Decembrie 2017 -Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi
din cadrul programului Erasmus+, in anul 2017

43. Aveti in implementare/ati finalizat proiecte de mobilitate Erasmus+,  domeniul Educatie universitara?*

DA

NU

Mobilitati Invatamant Superior

Decembrie 2017 -Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi
din cadrul programului Erasmus+, in anul 2017

Daca ati avut alt rol, va rugam sa il precizati

44. In cadrul proiectului/proiectelor de Mobilitate Erasmus+, in domeniul Educatiei universitara in care ati
fost/sunteti implicat(a) ati avut/aveti rolul de:

*

Coordonator de proiect

Membru in echipa de proiect

Participant(a) la mobilitate

Ati avut alt rol
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45. În perioada în care aţi beneficiat/beneficiati de serviciile oferite de ANPCDEFP pentru implementarea
proiectui/proiectelor de mobilitate  Erasmus+, domeniul Educatie universitara, făceaţi/faceti parte din
următoarea categorie:

*

cadre didactice

studenti

personal non-didactic in universitati

alte categorii. Care?

46. De cate mobilitati ati beneficiat in cadrul proiectului/proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul
Educatie universitara (daca nu ati beneficiat de mobilitate completati  cifra 0)?

*

47. Mobilitatea/mobilitatile la care ati participat in cadrul proiectului de mobilitate Erasmus+, domeniul
Educatie universitara, a/au constat in:

*

Mobilitati  studentesti pentru studii

Mobilitati studentesti pentru plasament

Mobilitati de personal-misiuni de predare

Mobilitati de personal -formarea personalului

Nu ati participat la mobilitati in cadrul proiectului

Alta situatie. Va rugam sa precizati

48. În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de mobilitate Erasmus+, domeniul Educatie
universitara, a corespuns nevoilor dumneavoastră de formare profesională?

*

în foarte mare măsură

în mare măsură

suficient

în mică măsură

deloc
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49. În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de mobilitate Erasmus+, domeniul Educatie
universitara, a corespuns nevoilor dumneavoastră de dezvoltare personala?

*

în foarte mare măsură

în mare măsură

suficient

în mică măsură

deloc

50. În ce măsură derularea proiectului/proiectelor Erasmus+, domeniul Educatie universitara, a corespuns
nevoilor institutiei beneficiare a proiectului/proiectelor?

*

în foarte mare măsură

în mare măsură

suficient

în mică măsură

deloc

nu stiu
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foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă

nu pot aprecia/nu se
aplică

Deschidere

Amabilitate

Explicatii clare

Explicatii corecte

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. (in cazul in care doriti ca aceste comentarii sa nu se publice, va rugam sa mentionati la
final "A nu se publica")

51. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informarea şi consultanţă în toate
etapele proiectului/proiectelor Erasmus+, Educatie universitara?

*
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foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă

nu pot aprecia/nu se
aplică

Deschidere

Amabilitate

Explicatii clare

Explicatii corecte

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri.(in cazul in care doriti ca aceste comentarii sa nu se publice, va rugam sa mentionati la
final "A nu se publica")

52. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în contact în timpul misiunilor de
control/audit al proiectului/proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul Educatie universitara?

*

 Insuficient Relativ suficient Suficient Nu stiu/Nu este cazul

In cazul
mobilitatii/mobilitatilor de
care ati beneficiat

In cazul organizatiei
beneficiare

Daca doriti sa comentati

53. Cum apreciati sprijinul financiar oferit in cadrul proiectului/proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul
Educatie universitara?

*
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Mobilitati VET

Decembrie 2017 -Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi
din cadrul programului Erasmus+, in anul 2017

54. Aveti in implementare/ati finalizat proiecte de mobilitate Erasmus+,  domeniul VET?*

DA

NU

Mobilitati VET

Decembrie 2017 -Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi
din cadrul programului Erasmus+, in anul 2017

30



55. Tipul instituţiei din care făceaţi/faceti parte în momentul în care aţi beneficiat/beneficiati de serviciile
oferite de ANPCDEFP  pentru proiectul/proiectele de mobilitate Erasmus +,  domeniul VET:

*

Liceu/Colegiu teoretic

Scoala primara

Scoala gimnaziala

Colegiu/Liceu vocational/tehnologic

Scoala profesionala

Gradinita

Palat/club al copiilor

ISJ/ISMB

Scoala speciala/Centru de educatie incluziva

Centru de formare profesionala

AMOFM/AJOFM

Casa a Corpului Didactic

Asociatie

Fundatie

ONG

Autoritate publica locala

Autoritate publica regionala

Autoritate publica Nationala

Agent economic

Alt tip de institutie. Precizati care

Daca ati avut alt rol, va rugam sa il precizati

56. In cadrul proiectului/proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul VET in care ati fost/sunteti implicat(a)
ati avut/aveti rolul de:

*

Coordonator de proiect

Membru in echipa de proiect

Participant(a) la mobilitate

Ati avut alt rol
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57. În perioada în care aţi beneficiat/beneficiati de serviciile oferite de ANPCDEFP pentru
proiectul/proiectele de mobilitate  Erasmus+, domeniul VET făceaţi/faceti parte din următoarea categorie:

*

cadre didactice (de la grădiniţă la liceu)

directori de şcoală

inspectori

personal didactic auxiliar

elev

formator

membru al asociatiei/fundatiei

alte categorii. Care?

58. De cate mobilitati ati beneficiat in cadrul proiectului/proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul VET
(daca nu ati beneficiat de mobilitate completati cu cifra 0)?

*

59. Mobilitatea/mobilitatile la care ati participat in cadrul proiectului/proiectelor de mobilitate Erasmus+,
domeniul VET, a/au constat in:

*

Plasament al elevilor in scoli sau centre de formare, cu o  perioada de stagiu la agent economic

Plasament al elevilor la agent economic

Ati fost persoana insotitoare

Formarea personalului-Job shadowing

Misiuni de predare

Formarea personalului- Stagiu la locul de munca

Monitorizare

Nu ati participat la mobilitati in cadrul proiectului

Alt tip de mobilitate. Va rugam sa precizati tipul de mobilitate
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60. În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de mobilitate Erasmus+, domeniul VET, a corespuns
nevoilor dumneavoastră de formare profesională?

*

în foarte mare măsură

în mare măsură

suficient

în mică măsură

deloc

61. În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de mobilitate Erasmus+, domeniul VET, a corespuns
nevoilor dumneavoastră de dezvoltare personala?

*

în foarte mare măsură

în mare măsură

suficient

în mică măsură

deloc

62. În ce măsură derularea proiectului/proiectelor Erasmus+, domeniul VET,  a corespuns nevoilor institutiei
beneficiare a proiectului/proiectelor?

*

în foarte mare măsură

în mare măsură

suficient

în mică măsură

deloc

nu stiu
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foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă

nu pot aprecia/nu se
aplică

Deschidere

Amabilitate

Explicatii clare

Explicatii corecte

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. (in cazul in care doriti ca aceste comentarii sa nu se publice, va rugam sa mentionati la
final "A nu se publica")

63. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informarea şi consultanţă în toate
etapele proiectului/proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul VET?

*
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foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă

nu pot aprecia/nu se
aplică

Deschidere

Amabilitate

Explicatii clare

Explicatii corecte

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri.(in cazul in care doriti ca aceste comentarii sa nu se publice, va rugam sa mentionati la
final "A nu se publica")

64. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în contact în timpul misiunilor de
control/audit al proiectului/proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul VET?

*

 Insuficient Relativ suficient Suficient Nu stiu/Nu este cazul

In cazul
mobilitatii/mobilitatilor de
care ati beneficiat

In cazul organizatiei
beneficiare

Daca doriti sa comentati

65. Cum apreciati sprijinul financiar oferit in cadrul proiectului/proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul
VET ?

*
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Mobilitate Educatia Adultilor

Decembrie 2017 -Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi
din cadrul programului Erasmus+, in anul 2017

66. Aveti in implementare/ati finalizat proiecte de mobilitate Erasmus+,  domeniul Educatia adultilor?*

DA

NU

Mobilitati Educatia Adultilor

Decembrie 2017 -Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi
din cadrul programului Erasmus+, in anul 2017
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67. Tipul instituţiei din care făceaţi/faceti parte în perioada în care aţi beneficiat/beneficiati de serviciile
oferite de ANPCDEFP  pentru proiectul/proiectele de mobilitate Erasmus +, domeniul Educatia adultilor:

*

Liceu/Colegiu teoretic

Scoala primara

Scoala gimnaziala

Colegiu/Liceu vocational/tehnologic

Scoala profesionala

Gradinita

Palat/club al copiilor

ISJ/ISMB

Scoala speciala/Centru de educatie incluziva

Centru de formare profesionala

ANOFM/AJOFM

Casa a Corpului Didactic

Asociatie

Fundatie

ONG

Autoritate publica locala

Autoritate publica regionala

Autoritate publica Nationala

Agent economic

Penitenciar

Alt tip de institutie. Precizati care

Daca ati avut alt rol, va rugam sa il precizati

68. In cadrul proiectului/proiectelor de Mobilitate Erasmus+, in domeniul Educatia adultilo,r in care ati fost
implicat(a) ati avut/aveti rolul de:

*

Coordonator de proiect

Membru in echipa de proiect

Participant(a) la mobilitate

Ati avut alt rol
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69. În perioada în care aţi beneficiat de serviciile oferite de ANPCDEFP pentru proiectul/proiectele de
mobilitate  Erasmus+, domeniul Educatia adultilor, făceaţi/faceti parte din următoarea categorie:

*

cadre didactice (de la grădiniţă la liceu)

directori de şcoală

inspectori

personal didactic auxiliar

formator pentru domeniul Educatia adultilor

membru al asociatiei/fundatiei

alte categorii. Care?

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

*

71. Mobilitatea/mobilitatile la care ati participat in cadrul proiectului de mobilitate Erasmus+, domeniul
Educatia adultilor, a/au constat in:

*

Ati fost persoana insotitoare

Formarea personalului-Job shadowing

Misiuni de predare

Formarea personalului- Participare la cursuri

Monitorizare

Nu ati participat la mobilitati in cadrul proiectului

Alt tip de mobilitate Va rugam sa precizati tipul de mobilitate

38



72. În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de mobilitate Erasmus+, domeniul Educatia adultilor, a
corespuns nevoilor dumneavoastră de formare profesională?

*

în foarte mare măsură

în mare măsură

suficient

în mică măsură

deloc

73. În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de mobilitate Erasmus+, domeniul Educatia adultilor, a
corespuns nevoilor dumneavoastră de dezvoltare personala?

*

în foarte mare măsură

în mare măsură

suficient

în mică măsură

deloc

74. În ce măsură derularea unui/unor proiect/proiecte Erasmus+, domeniul Educatia adultilor, a corespuns
nevoilor institutiei beneficiare a proiectului/proiectele?

*

în foarte mare măsură

în mare măsură

suficient

în mică măsură

deloc

nu stiu
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foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă

nu pot aprecia/nu se
aplică

Deschidere

Amabilitate

Explicatii clare

Explicatii corecte

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. (in cazul in care doriti ca aceste comentarii sa nu se publice, va rugam sa mentionati la
final "A nu se publica")

75. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informarea şi consultanţă în toate
etapele proiectului/proiectele de mobilitate Erasmus+, domeniul Educatia adultilor, pe care l-ati/le-ati
implementat?

*

40



 
foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă

nu pot aprecia/nu se
aplică

Deschidere

Amabilitate

Explicatii clare

Explicatii corecte

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. (in cazul in care doriti ca aceste comentarii sa nu se publice, va rugam sa mentionati la
final "A nu se publica")

76. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în contact în timpul misiunilor de
control/audit al proiectului/proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul Educatia adultilor?

*

 Insuficient Relativ suficient Suficient Nu stiu/Nu este cazul

In cazul
mobilitatii/mobilitatilor de
care ati beneficiat

In cazul organizatiei
beneficiare

Daca doriti sa comentati

77. Cum apreciati sprijinul financiar oferit in cadrul proiectului/proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul
Educatia adultilor?

*
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Mobilitate Tineret

Decembrie 2017 -Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi
din cadrul programului Erasmus+, in anul 2017

78. Aveti in implementare proiecte de mobilitate Erasmus+,  domeniul Tineret?*

DA

NU

Mobilitati Tineret

Decembrie 2017 -Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi
din cadrul programului Erasmus+, in anul 2017
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79. Tipul instituţiei din care făceaţi/faceti parte în momentul în care aţi beneficiat de serviciile oferite de
ANPCDEFP  pentru proiectul de mobilitate Erasmus +, domeniul Tineret?

*

Liceu/Colegiu teoretic

Scoala primara

Scoala gimnaziala

Colegiu/Liceu vocational/tehnologic

Scoala profesionala

Gradinita

Palat/club al copiilor

ISJ/ISMB

DJST

Scoala speciala/Centru de educatie incluziva

Centru de formare profesionala

ANOFM/AJOFM

Asociatie

Fundatie

ONG

Autoritate publica locala

Autoritate publica regionala

Autoritate publica Nationala

Grup informal

Alt tip de institutie. Precizati care

80. În perioada în care aţi beneficiat/beneficiati de serviciile oferite de ANPCDEFP pentru  proiectul de
mobilitate Erasmus+, domeniul Tineret, făceaţi/faceti parte din următoarea categorie:

*

elevi

studenţi

cadre didactice (de la grădiniţă la învăţământ universitar)

directori de şcoală

inspectori şcolari

formatori

lucratori de tineret

voluntari

allte persoane aflate pe piata muncii

alte categorii. Care?
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Daca ati avut alt rol, va rugam sa il precizati:

81. In cadrul proiectului de Mobilitate Erasmus+, in domeniul Tineret, in care ati fost/sunteti implicat(a) ati
avut/aveti rolul de:

*

Coordonator de proiect

Membru in echipa de proiect

Participant(a) la mobilitate

Ati avut alt rol

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

*

83. Mobilitatea/mobilitatile la care ati participat in cadrul proiectului/proiectelor de mobilitate Erasmus+,
domeniul Tineret a/au constat in:

*

Tanar participant la schimburi de tineri

Leader de grup -participant la schimburi de tineri

Lucrator de tineret

Voluntar -SEV

Nu ati participat la mobilitati in cadrul proiectului

Alt tip de mobilitate.Va rugam sa precizati tipul de mobilitate: 

84. În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de mobilitate Erasmus+, domeniulTineret  a corespuns
nevoilor dumneavoastră de formare profesională?

*

în foarte mare măsură

în mare măsură

suficient

în mică măsură

deloc
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85. În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de mobilitate Erasmus+, domeniul Tineret, a corespuns
nevoilor dumneavoastră de dezvoltare personala?

*

în foarte mare măsură

în mare măsură

suficient

în mică măsură

deloc

86. În ce măsură derularea unui proiect/unor proiecte Erasmus+, domeniul Tineret, a corespuns nevoilor
institutiei beneficiare a proiectului/proiectelor?

*

în foarte mare măsură

în mare măsură

suficient

în mică măsură

deloc

nu stiu
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foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă

nu pot aprecia/nu se
aplică

Deschidere

Amabilitate

Explicatii clare

Explicatii corecte

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. (in cazul in care doriti ca aceste comentarii sa nu se publice, va rugam sa mentionati la
final "A nu se publica")

87. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informarea şi consultanţă în toate
etapele proiectului/proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul Tineret?

*
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foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă

nu pot aprecia/nu se
aplică

Deschidere

Amabilitate

Explicatii clare

Explicatii corecte

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. (in cazul in care doriti ca aceste comentarii sa nu se publice, va rugam sa mentionati la
final "A nu se publica")

88. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în contact în timpul misiunilor de
control/audit al proiectului/proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul Tineret?

*

 Insuficient Relativ suficient Suficient Nu stiu/Nu este cazul

In cazul
mobilitatii/mobilitatilor de
care ati beneficiat

In cazul organizatiei
beneficiare

Daca doriti sa comentati

89. Cum apreciati sprijinul financiar oferit in cadrul proiectului/proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul
Tineret?

*
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Proiecte de parteneriat strategic - Actiunea Cheie 2

Decembrie 2017 -Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi
din cadrul programului Erasmus+, in anul 2017

90. Aveti in implementare proiect/proiecte de Parteneriat strategic Erasmus+?*

DA

NU

Proiecte de parteneriat strategic Educatie Scolara

Decembrie 2017 -Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi
din cadrul programului Erasmus+, in anul 2017

91. Aveti in implementare proiect/proiecte de Parteneriat strategic Erasmus+,  domeniul Educatie scolara ?*

DA

NU

Decembrie 2017 -Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi
din cadrul programului Erasmus+, in anul 2017
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Parteneriate Educatie Scolara

92. Tipul instituţiei din care făceaţi/faceti parte in perioada in care aţi beneficiat/beneficiati de serviciile
oferite de ANPCDEFP (grădiniţă, şcoală, ONG etc) pentru implementarea de Parteneriat/Parteneriate
strategice Erasmus+, domeniul Educatie scolara:

*

Liceu/Colegiu teoretic

Scoala primara

Scoala gimnaziala

Universitate

Colegiu/Liceu vocational/tehnologic

Centru de educatie incluziva/Scoala speciala

Scoala Profesionala

ONG

Gradinita

ISJ/ISMB

DJST

Institutie publica (alta decat ISJ sau DJST)

Societate privata

Alt tip de institutie. Precizati care

93. În perioada în care aţi beneficiat/beneficiati de serviciile oferite de ANPCDEFP pentru implementarea
de parteneriat/ parteneriate strategice Erasmus+, domeniul Educatie scolara, făceaţi/faceti parte din
următoarea categorie:

*

elevi

studenţi

cadre didactice (de la grădiniţă la învăţământ universitar)

directori de şcoală

inspectori şcolari

formatori

lucratori de tineret

voluntari

allte persoane aflate pe piata muncii

alte categorii. Care?
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Daca ati avut alt rol, va rugam sa il precizati

94. In cadrul proiectului/proiectelor de Parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatie scolara, in care
ati fost/sunteti implicat(a) ati avut rolul de:

*

Coordonator de proiect

Membru in echipa de proiect

Participant(a) la activitati din proiect

Ati avut alt rol

95. În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatie
scolara, a corespuns nevoilor dumneavoastră de formare profesională?

*

în foarte mare măsură

în mare măsură

suficient

în mică măsură

deloc

96. În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatia
scolara, a corespuns nevoilor dumneavoastră de dezvoltare personala?

*

în foarte mare măsură

în mare măsură

suficient

în mică măsură

deloc

97. În ce măsură derularea unui proiect/unor proiecte de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul
Educatie scolara, a corespuns nevoilor institutiei beneficiare a proiectului/proiectelor?

*

în foarte mare măsură

în mare măsură

suficient

în mică măsură

deloc

nu stiu
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foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă

nu pot aprecia/nu se
aplică

Deschidere

Amabilitate

Explicatii clare,

Explicatii corecte

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. (in cazul in care doriti ca aceste comentarii sa nu se publice, va rugam sa mentionati la
final "A nu se publica")

98. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informarea şi consultanţă în toate
etapele proiectului/proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatie scolara, pe care le-
ati/le implementati?

*
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foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă

nu pot aprecia/nu se
aplică

Deschidere

Amabilitate

Explicatii clare

Explicatii corecte

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. (in cazul in care doriti ca aceste comentarii sa nu se publice, va rugam sa mentionati la
final "A nu se publica")

99. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în contact în timpul misiunilor de
control/audit al proiectului/ale proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatie scolara?

*

 Insuficient Relativ suficient Suficient Nu stiu/Nu este cazul

In cazul organizatiei
beneficiare

Daca doriti sa comentati

100. Cum apreciati sprijinul financiar oferit in cadrul proiectului/proiectelor de parteneriat strategic
Erasmus+, domeniul Educatie scolara?

*
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Parteneriat strategic Invatamant Superior

Decembrie 2017 -Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi
din cadrul programului Erasmus+, in anul 2017

101. Aveti in implementare un proiect/proiecte de Parteneriat strategic Erasmus+,  domeniul Educatie
universitara, aprobate?

*

DA

NU

Parteneriat strategic Invatamant Superior 

Decembrie 2017 -Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi
din cadrul programului Erasmus+, in anul 2017

102. Tipul instituţiei din care făceaţi/faceti parte în momentul în care aţi beneficiat de serviciile oferite de
ANPCDEFP (grădiniţă, şcoală, ONG etc) pentru Parteneriate strategice Erasmus+, domeniul Educatie
universitara:

*

Universitate

ONG

ISJ/ISMB

Institutie publica

Societate privata

Alt tip de institutie. Precizati care

53



103. În perioada în care aţi beneficiat de serviciile oferite de ANPCDEFP pentru parteneriate strategice
Erasmus+, domeniul Educatie universitara, făceaţi parte din următoarea categorie:

*

studenţi

cadre didactice (de la grădiniţă la învăţământ universitar)

directori de şcoală

inspectori şcolari

formatori

lucratori de tineret

voluntari

allte persoane aflate pe piata muncii

alte categorii. Care?

Daca ati avut alt rol, va rugam sa il precizati:

104. In cadrul proiectului/proiectelor de Parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatie universitara, in
care ati fost implicat(a) ati avut rolul de:

*

Coordonator de proiect

Membru in echipa de proiect

Participant(a) la activitati din proiect

Ati avut alt rol

105. În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatie
universitara, a corespuns nevoilor dumneavoastră de formare profesională?

*

în foarte mare măsură

în mare măsură

suficient

în mică măsură

deloc
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106. În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatie
universitara, a corespuns nevoilor dumneavoastră de dezvoltare personala?

*

în foarte mare măsură

în mare măsură

suficient

în mică măsură

deloc

107. În ce măsură derularea unui proiect/unor proiecte de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul
Educatie universitara, a corespuns nevoilor institutiei beneficiare a proiectului?

*

în foarte mare măsură

în mare măsură

suficient

în mică măsură

deloc

nu stiu
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foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă

nu pot aprecia/nu se
aplică

Deschidere

Amabilitate

Explicatii clare,

Explicatii corecte

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. (in cazul in care doriti ca aceste comentarii sa nu se publice, va rugam sa mentionati la
final "A nu se publica")

108. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informarea şi consultanţă în toate
etapele proiectului/proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatie universitara, pe care l-
ati/le-ati implementat?

*
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foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă

nu pot aprecia/nu se
aplică

Deschidere

Amabilitate

Explicatii clare

Explicatii corecte

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. (in cazul in care doriti ca aceste comentarii sa nu se publice, va rugam sa mentionati la
final "A nu se publica")

109. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în contact în timpul misiunilor de
control/audit al proiectului/proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatie universitara?

*

 Insuficient Relativ suficient Suficient Nu stiu/Nu este cazul

In cazul organizatiei
beneficiare

Daca doriti sa comentati

110. Cum apreciati sprijinul financiar oferit in cadrul proiectului/proiectelor de parteneriat strategic
Erasmus+, domeniul Educatie universitara?

*
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Parteneriat strategic VET

Decembrie 2017 -Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi
din cadrul programului Erasmus+, in anul 2017

111. Aveti in implementare un proiect/proiecte de Parteneriat strategic Erasmus+,  domeniul Educatie VET
?

*

DA

NU

Parteneriate VET

Decembrie 2017 -Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi
din cadrul programului Erasmus+, in anul 2017
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112. Tipul instituţiei din care făceaţi/faceti parte în perioada în care aţi beneficiat de serviciile oferite de
ANPCDEFP (grădiniţă, şcoală, ONG etc) pentru Parteneriate strategice Erasmus+, domeniul VET:

*

Liceu/Colegiu teoretic

Scoala primara

Scoala gimnaziala

Universitate

Colegiu/Liceu vocational/tehnologic

Centru de educatie incluziva/Scoala speciala

Centru de formare

Scoala Profesionala

ONG

Gradinita

ISJ/ISMB

DJST

Institutie publica (alta decat ISJ sau DJST)

Societate privata

Alt tip de institutie. Precizati care:

113. În perioada în care aţi beneficiat de serviciile oferite de ANPCDEFP pentru parteneriat/parteneriate
strategice Erasmus+, domeniul VET, făceaţi/faceti parte din următoarea categorie

*

elevi in licee/colegii teoretice

elevi in licee/colegii tehnice/tehnologice/vocationale

studenţi

cadre didactice (de la grădiniţă la învăţământ universitar)

directori de şcoală

inspectori şcolari

formatori

lucratori de tineret

voluntari

allte persoane aflate pe piata muncii

alte categorii. Care?
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Daca ati avut alt rol, va rugam sa il precizati

114. In cadrul proiectului/proiectelor de Parteneriat strategic Erasmus+, domeniul VET, in care ati
fost/sunteti implicat(a) ati avut rolul de:

*

Coordonator de proiect

Membru in echipa de proiect

Participant(a) la activitati din proiect

Ati avut alt rol

115. În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul VET, a
corespuns nevoilor dumneavoastră de formare profesională?

*

în foarte mare măsură

în mare măsură

suficient

în mică măsură

deloc

116. În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul VET, a
corespuns nevoilor dumneavoastră de dezvoltare personala?

*

în foarte mare măsură

în mare măsură

suficient

în mică măsură

deloc

117. În ce măsură derularea unui proiect/unor proiecte de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul VET, a
corespuns nevoilor institutiei beneficiare a proiectului?

*

în foarte mare măsură

în mare măsură

suficient

în mică măsură

deloc

nu stiu
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foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă

nu pot aprecia/nu se
aplică

Deschidere

Amabilitate

Explicatii clare,

Explicatii corecte

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. (in cazul in care doriti ca aceste comentarii sa nu se publice, va rugam sa mentionati la
final "A nu se publica")

118. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informarea şi consultanţă în toate
etapele proiectului/proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul VET, pe care l-ati/le-ati
implementat?

*
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foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă

nu pot aprecia/nu se
aplică

Deschidere

Amabilitate

Explicatii clare

Explicatii corecte

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. (in cazul in care doriti ca aceste comentarii sa nu se publice, va rugam sa mentionati la
final "A nu se publica")

119. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în contact în timpul misiunilor de
control/audit al proiectului/proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul VET?

*

 Insuficient Relativ suficient Suficient Nu stiu/Nu este cazul

In cazul organizatiei
beneficiare

Daca doriti sa comentati

120. Cum apreciati sprijinul financiar oferit in cadrul proiectului/proiectelor de parteneriat strategic
Erasmus+, domeniul VET?

*
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Proiecte de parteneriat strategic Educatia adultilor

Decembrie 2017 -Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi
din cadrul programului Erasmus+, in anul 2017

121. Aveti in implementare un proiect/proiecte de Parteneriat strategic Erasmus+,  domeniul Educatia
adultilor?

*

DA

NU

Parteneriate Educatia adultilor

Decembrie 2017 -Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi
din cadrul programului Erasmus+, in anul 2017
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122. Tipul instituţiei din care făceaţi/faceti parte în perioada în care aţi beneficiat de serviciile oferite de
ANPCDEFP (grădiniţă, şcoală, ONG etc) pentru Parteneriat/Parteneriate strategice Erasmus+, domeniul
Educatia adultilor:

*

Liceu/Colegiu teoretic

Scoala primara

Scoala gimnaziala

Universitate

Colegiu/Liceu vocational/tehnologic

Centru de educatie incluziva/Scoala speciala

Scoala Profesionala

ONG

Asociatie

Fundatie

Gradinita

ISJ/ISMB

DJST

Institutie publica (alta decat ISJ sau DJST)

Societate privata

Alt tip de institutie. Precizati care:

123. În perioada în care aţi beneficiat de serviciile oferite de ANPCDEFP pentru parteneriate strategice
Erasmus+, domeniul Educatia adultilor, făceaţi/faceti parte din următoarea categorie:

*

elevi

studenţi

parinti

cadre didactice (de la grădiniţă la învăţământ universitar)

directori de şcoală

inspectori şcolari

formatori

lucratori de tineret

voluntari SEV

voluntari seniori

membrii in asociatie/fundatie

allte persoane aflate pe piata muncii

Alte categorii. Care?

64



Daca ati avut alt rol, va rugam sa il precizati:

124. In cadrul proiectului/proiectelor de Parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatia adultilor,  in
care ati fost/sunteti implicat(a) ati avut/aveti rolul de:

*

Coordonator de proiect

Membru in echipa de proiect

Participant(a) la activitati din proiect

Ati avut alt rol

125. În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatia
adultilor, a corespuns nevoilor dumneavoastră de formare profesională?

*

în foarte mare măsură

în mare măsură

suficient

în mică măsură

deloc

126. În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatia
adultilor, a corespuns nevoilor dumneavoastră de dezvoltare personala?

*

în foarte mare măsură

în mare măsură

suficient

în mică măsură

deloc

127. În ce măsură derularea unui proiect/unor proiecte de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul
Educatia adultilor, a corespuns nevoilor institutiei beneficiare a proiectului/proiectelor?

*

în foarte mare măsură

în mare măsură

suficient

în mică măsură

deloc

nu stiu
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foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă

nu pot aprecia/nu se
aplică

Deschidere

Amabilitate

Explicatii clare,

Explicatii corecte

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. (in cazul in care doriti ca aceste comentarii sa nu se publice, va rugam sa mentionati la
final "A nu se publica")

128. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informarea şi consultanţă în toate
etapele proiectului/proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatia adultilor, pe care l-
ati/le-ati implementat?

*
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foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă

nu pot aprecia/nu se
aplică

Deschidere

Amabilitate

Explicatii clare

Explicatii corecte

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. (in cazul in care doriti ca aceste comentarii sa nu se publice, va rugam sa mentionati la
final "A nu se publica")

129. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în contact în timpul misiunilor de
control/audit al proiectului/proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatia adultilor?

*

 Insuficient Relativ suficient Suficient Nu stiu/Nu este cazul

In cazul organizatiei
beneficiare

Daca doriti sa comentati

130. Cum apreciati sprijinul financiar oferit in cadrul proiectului/proiectelor de parteneriat strategic
Erasmus+, domeniul Educatia adultilor?

*
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Parteneriat strategic Tineret

Decembrie 2017 -Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi
din cadrul programului Erasmus+, in anul 2017

131. Aveti in implementare un proiect/proiecte de Parteneriat strategic Erasmus+,  domeniul Tineret ?*

DA

NU

Parteneriate Tineret

Decembrie 2017 -Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi
din cadrul programului Erasmus+, in anul 2017
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132. Tipul instituţiei din care făceaţi/faceti parte în perioada în care aţi beneficiat de serviciile oferite de
ANPCDEFP (grădiniţă, şcoală, ONG etc) pentru Parteneriate strategice Erasmus+, domeniul Tineret:

*

Liceu/Colegiu teoretic

Scoala primara

Scoala gimnaziala

Universitate

Colegiu/Liceu vocational/tehnologic

Centru de educatie incluziva/Scoala speciala

Scoala Profesionala

ONG

Asociatie

Fundatie

Gradinita

ISJ/ISMB

DJST

Institutie publica (alta decat ISJ sau DJST)

Societate privata

Alt tip de institutie. Precizati care

133. În perioada în care aţi beneficiat de serviciile oferite de ANPCDEFP pentru parteneriat/parteneriate
strategice Erasmus+, domeniul Tineret, făceaţi/faceti parte din următoarea categorie:

*

elevi

studenţi

parinti

cadre didactice (de la grădiniţă la învăţământ universitar)

directori de şcoală

inspectori şcolari

formatori

lucratori de tineret

voluntari SEV

voluntari seniori

membrii in asociatie/fundatie

allte persoane aflate pe piata muncii

Alte categorii. Care?
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Daca ati avut alt rol, va rugam sa il precizati:

134. In cadrul proiectului/proiectelor de Parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Tineret, in care ati
fost/sunteti implicat(a) ati avut/aveti rolul de:

*

Coordonator de proiect

Membru in echipa de proiect

Participant(a) la activitati din proiect

Ati avut alt rol

135. În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Tineret,
a corespuns nevoilor dumneavoastră de formare profesională?

*

în foarte mare măsură

în mare măsură

suficient

în mică măsură

deloc

136. În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Tineret,
a corespuns nevoilor dumneavoastră de dezvoltare personala?

*

în foarte mare măsură

în mare măsură

suficient

în mică măsură

deloc

137. În ce măsură derularea unui proiect /unor proiecte de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul
Tineret, a corespuns nevoilor institutiei beneficiare a proiectului?

*

în foarte mare măsură

în mare măsură

suficient

în mică măsură

deloc

nu stiu
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foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă

nu pot aprecia/nu se
aplică

Deschidere

Amabilitate

Explicatii clare

Explicatii corecte

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri.  (in cazul in care doriti ca aceste comentarii sa nu se publice, va rugam sa mentionati
la final "A nu se publica")

138. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informarea şi consultanţă în toate
etapele proiectului/proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Tineret, pe care l-ati/le-ati
implementat?

*
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foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă

nu pot aprecia/nu se
aplică

Deschidere

Amabilitate

Explicatii clare

Explicatii corecte

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri.  (in cazul in care doriti ca aceste comentarii sa nu se publice, va rugam sa mentionati
la final "A nu se publica")

139. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în contact în timpul misiunilor de
control/audit al proiectului/proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Tineret?

*

 Insuficient Relativ suficient Suficient Nu stiu/Nu este cazul

In cazul organizatiei
beneficiare

Daca doriti sa comentati

140. Cum apreciati sprijinul financiar oferit in cadrul proiectului/proiectelor de parteneriat strategic
Erasmus+, domeniul Tineret?

*
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Dialog structurat - Actiunea Cheie 3

Decembrie 2017 -Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi
din cadrul programului Erasmus+, in anul 2017

141. Aveti in implementare un proiect/proiecte de Dialog structurat, Actiunea  Cheie 3, Erasmus+?*

DA

NU

Dialog structurat - Actiunea Cheie 3

Decembrie 2017 -Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi
din cadrul programului Erasmus+, in anul 2017
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142. Tipul instituţiei din care făceaţi/faceti parte în perioada în care aţi beneficiat de serviciile oferite de
ANPCDEFP (grădiniţă, şcoală, ONG etc) pentru proiectul/proiectele de Dialog structurat pe care l-ati/le-ati
implementat:

*

Liceu/Colegiu teoretic

Scoala primara

Scoala gimnaziala

Universitate

Colegiu/Liceu vocational/tehnologic

ONG

Gradinita

ISJ/ISMB

DJST

Institutie publica (alta decat ISJ sau DJST)

Societate privata

Alt tip de institutie. Precizati care:

143. În perioada în care aţi beneficiat de serviciile oferite de ANPCDEFP pentru proiectul/proiectele de
Dialog structurat. Erasmus+, făceaţi/faceti parte din următoarea categorie:

*

elevi

studenţi

cadre didactice (de la grădiniţă la învăţământ universitar)

directori de şcoală

inspectori şcolari

formatori

lucratori de tineret

voluntari

allte persoane aflate pe piata muncii

alte categorii. Care?
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Daca ati avut alt rol, va rugam sa il precizati

144. In cadrul proiectului/proiectele de Dialog structurat, Erasmus+, in care ati fost implicat(a) ati avut/aveti
rolul de:

*

Coordonator de proiect

Membru in echipa de proiect

Participant(a) la activitati din proiect

Ati avut alt rol

145. În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de Dialog structurat,  Erasmus+, a corespuns nevoilor
dumneavoastră de formare profesională?

*

în foarte mare măsură

în mare măsură

suficient

în mică măsură

deloc

146. În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de Dialog structurat, Erasmus+, a corespuns nevoilor
dumneavoastră de dezvoltare personala?

*

în foarte mare măsură

în mare măsură

suficient

în mică măsură

deloc

147. În ce măsură derularea unui proiect/unor proiecte de Dialog structurat, Erasmus+, a corespuns
nevoilor institutiei beneficiare a proiectului/proiectelor?

*

în foarte mare măsură

în mare măsură

suficient

în mică măsură

deloc

nu stiu
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foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă

nu pot aprecia/nu se
aplică

Deschidere

Amabilitate

Explicatii clare

Explicatii corecte

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. . (in cazul in care doriti ca aceste comentarii sa nu se publice, va rugam sa mentionati
la final "A nu se publica")

148. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informarea şi consultanţă în toate
etapele proiectului/proiecteleor de Dialog structurat, Erasmus+, pe care l-ati/le-ati implementat?

*
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foarte bună bună nici bună, nici slabă foarte slabă

nu pot aprecia/nu se
aplică

Deschidere

Amabilitate

Explicatii clare

Explicatii corecte

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Comentarii/Propuneri de imbunatatire/Plangeri. . (in cazul in care doriti ca aceste comentarii sa nu se publice, va rugam sa mentionati
la final "A nu se publica")

149. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în contact în timpul misiunilor de
control/audit al proiectului/proiectelor de Dialog structurat, Erasmus+?

*

 Insuficient Relativ suficient Suficient Nu stiu/Nu este cazul

In cazul organizatiei
beneficiare

Daca doriti sa comentati

150. Cum apreciati sprijinul financiar oferit in cadrul proiectului/proiectelor de Dialog structurat, Erasmus+?*
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Publicatii Eurydice, instrumente  Europass si sistemul ECVET

Decembrie 2017 -Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi
din cadrul programului Erasmus+, in anul 2017

Dacă da, precizaţi titlul, vă rugăm.

151. Aţi utilizat vreuna din publicaţiile
Euryidice? (http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/all_publications_en.php)

*

Da

Nu

152. Aţi folosit vreunul din instrumentele Europass? (http://www.europass-ro.ro/) *

CV-ul Europass

Pasaportul lingvistic

Documentul de mobilitate Europass

Nici unul
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Daca raspunsul este DA, va rugam sa precizati care considerati dumneavoastra ca ar fi beneficiile utilizatii ECVET

153. Sistemul European de Credit pentru Educatie si Formare Profesionala (ECVET) este un cadru care
vizeaza facilitarea recunoasterii, transferului  si acumularii rezultatelor evaluate ale invatarii in cazul
persoanelor care doresc sa obtina o calificare/sa se dezvolte
profesional. (http://www.anpcdefp.ro/userfiles/LexUriServ.pdf)

Va este cunoscuta Recomandarea Parlamentului European si a Consiliului privind ECVET?

*

DA

NU

154. Instrumentele/componentele tehnice ECVET pe care le cunoasteti sunt
(http://www.anpcdefp.ro/anpcdefp.php?link=98) :

*

Memorandumul de intelegere

Acordul/Contractul de invatare

Fisa personala/Personal transcript

Nu cunosc instrumente/componente tehnice ECVET

Alte componente tehnice ECVET (vă rugăm să menționați)

155. Va rugam sa precizati ce ati dori sa aflati despre ECVET:

156. In ce mod ati dori sa fiti informat(a) despre ECVET?

Prin intermediul Internet-ului

La sesiuni de informare/promovare/formare

Prin intermediul unor brosuri

Prin intermediul unor pliante

In alte moduri (vă rugăm să menționați)
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Comentarii

Decembrie 2017 -Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi
din cadrul programului Erasmus+, in anul 2017

157. Orice alte lucruri referitoare la aspecte pozitive (”Așa DA!”) privind colaborarea cu ANPCDEFP aţi dori
să ne spuneţi, aici este locul şi acum este momentul.

158. Orice alte lucruri referitoare la arii de îmbunătățire (”Așa NU!”) privind colaborarea cu ANPCDEFP aţi
dori să ne spuneţi, aici este locul şi acum este momentul.

Chestionarul s-a incheiat. Va multumim pentru timpul si sprijinul acordat.
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	* 16. In anul 2017 ați depus candidatură/candidaturi pentru următorul/următoarele tip/tipuri de proiect/proiecte, iar acestea nu au fost aprobate:
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	Decembrie 2017 -Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi din cadrul programului Erasmus+, in anul 2017
	Mobilitati Educatie Scolara
	* 32. Tipul instituţiei din care făceaţi/faceti parte în perioada în care aţi beneficiat/beneficiati de serviciile oferite de ANPCDEFP  pentru implementarea proiectului/proiectelor de mobilitate Erasmus +, domeniul Educatie scolara:
	* 33. In cadrul proiectului/proiectelor de Mobilitate Erasmus+, domeniul Educatie scolara, in care ati fost/sunteti implicat(a) ati avut/aveti rolul de:
	* 34. În perioada în care aţi beneficiat/beneficiati de serviciile oferite de ANPCDEFP pentru implementarea proiectului/proiectelor de mobilitate  Erasmus+, domeniul Educatie scolara, făceaţi/faceti parte din următoarea categorie:
	* 35. De cate mobilitati ati beneficiat in cadrul proiectului/proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul Educatie scolara (daca nu ati beneficiat de mobilitate completati cu cifra 0)?
	* 36. Mobilitatea/mobilitatile la care ati participat in cadrul proiectului/proiectelor  de mobilitate Erasmus+, domeniul Educatie scolara, a/au constat in:
	* 37. În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de mobilitate Erasmus+, domeniul Educatie scolara, a corespuns nevoilor dumneavoastră de formare profesională?
	* 38. În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de mobilitate Erasmus+, domeniul Educatie scolara,  a corespuns nevoilor dumneavoastră de dezvoltare personala?
	* 39. În ce măsură derularea proiectului/proiectelor Erasmus+, domeniul Educatie scolara, a corespuns nevoilor institutiei beneficiare a proiectului/proiectelor?
	* 40. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informarea şi consultanţă în toate etapele proiectului/proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul Educatie scolara?
	* 41. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în contact în timpul misiunilor de control/audit al proiectului/proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul Educatie scolara?
	* 42. Cum apreciati sprijinul financiar oferit in cadrul proiectului/proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul Educatie scolara?
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	Mobilitati  Invatamant Superior
	* 43. Aveti in implementare/ati finalizat proiecte de mobilitate Erasmus+,  domeniul Educatie universitara?
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	Mobilitati Invatamant Superior
	* 44. In cadrul proiectului/proiectelor de Mobilitate Erasmus+, in domeniul Educatiei universitara in care ati fost/sunteti implicat(a) ati avut/aveti rolul de:
	* 45. În perioada în care aţi beneficiat/beneficiati de serviciile oferite de ANPCDEFP pentru implementarea proiectui/proiectelor de mobilitate  Erasmus+, domeniul Educatie universitara, făceaţi/faceti parte din următoarea categorie:
	* 46. De cate mobilitati ati beneficiat in cadrul proiectului/proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul Educatie universitara (daca nu ati beneficiat de mobilitate completati  cifra 0)?
	* 47. Mobilitatea/mobilitatile la care ati participat in cadrul proiectului de mobilitate Erasmus+, domeniul Educatie universitara, a/au constat in:
	* 48. În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de mobilitate Erasmus+, domeniul Educatie universitara, a corespuns nevoilor dumneavoastră de formare profesională?
	* 49. În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de mobilitate Erasmus+, domeniul Educatie universitara, a corespuns nevoilor dumneavoastră de dezvoltare personala?
	* 50. În ce măsură derularea proiectului/proiectelor Erasmus+, domeniul Educatie universitara, a corespuns nevoilor institutiei beneficiare a proiectului/proiectelor?
	* 51. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informarea şi consultanţă în toate etapele proiectului/proiectelor Erasmus+, Educatie universitara?
	* 52. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în contact în timpul misiunilor de control/audit al proiectului/proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul Educatie universitara?
	* 53. Cum apreciati sprijinul financiar oferit in cadrul proiectului/proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul Educatie universitara?
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	Mobilitati VET
	* 54. Aveti in implementare/ati finalizat proiecte de mobilitate Erasmus+,  domeniul VET?
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	Mobilitati VET
	* 55. Tipul instituţiei din care făceaţi/faceti parte în momentul în care aţi beneficiat/beneficiati de serviciile oferite de ANPCDEFP  pentru proiectul/proiectele de mobilitate Erasmus +,  domeniul VET:
	* 56. In cadrul proiectului/proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul VET in care ati fost/sunteti implicat(a) ati avut/aveti rolul de:
	* 57. În perioada în care aţi beneficiat/beneficiati de serviciile oferite de ANPCDEFP pentru proiectul/proiectele de mobilitate  Erasmus+, domeniul VET făceaţi/faceti parte din următoarea categorie:
	* 58. De cate mobilitati ati beneficiat in cadrul proiectului/proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul VET (daca nu ati beneficiat de mobilitate completati cu cifra 0)?
	* 59. Mobilitatea/mobilitatile la care ati participat in cadrul proiectului/proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul VET, a/au constat in:
	* 60. În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de mobilitate Erasmus+, domeniul VET, a corespuns nevoilor dumneavoastră de formare profesională?
	* 61. În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de mobilitate Erasmus+, domeniul VET, a corespuns nevoilor dumneavoastră de dezvoltare personala?
	* 62. În ce măsură derularea proiectului/proiectelor Erasmus+, domeniul VET,  a corespuns nevoilor institutiei beneficiare a proiectului/proiectelor?
	* 63. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informarea şi consultanţă în toate etapele proiectului/proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul VET?
	* 64. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în contact în timpul misiunilor de control/audit al proiectului/proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul VET?
	* 65. Cum apreciati sprijinul financiar oferit in cadrul proiectului/proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul VET ?
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	Mobilitate Educatia Adultilor
	* 66. Aveti in implementare/ati finalizat proiecte de mobilitate Erasmus+,  domeniul Educatia adultilor?
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	Mobilitati Educatia Adultilor
	* 67. Tipul instituţiei din care făceaţi/faceti parte în perioada în care aţi beneficiat/beneficiati de serviciile oferite de ANPCDEFP  pentru proiectul/proiectele de mobilitate Erasmus +, domeniul Educatia adultilor:
	* 68. In cadrul proiectului/proiectelor de Mobilitate Erasmus+, in domeniul Educatia adultilo,r in care ati fost implicat(a) ati avut/aveti rolul de:
	* 69. În perioada în care aţi beneficiat de serviciile oferite de ANPCDEFP pentru proiectul/proiectele de mobilitate  Erasmus+, domeniul Educatia adultilor, făceaţi/faceti parte din următoarea categorie:
	* 70. De cate mobilitati ati beneficiat in cadrul proiectului de mobilitate Erasmus+, domeniul Educatia adultilor (daca nu ati beneficiat de mobilitate completati cu cifra 0)?
	* 71. Mobilitatea/mobilitatile la care ati participat in cadrul proiectului de mobilitate Erasmus+, domeniul Educatia adultilor, a/au constat in:
	* 72. În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de mobilitate Erasmus+, domeniul Educatia adultilor, a corespuns nevoilor dumneavoastră de formare profesională?
	* 73. În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de mobilitate Erasmus+, domeniul Educatia adultilor, a corespuns nevoilor dumneavoastră de dezvoltare personala?
	* 74. În ce măsură derularea unui/unor proiect/proiecte Erasmus+, domeniul Educatia adultilor, a corespuns nevoilor institutiei beneficiare a proiectului/proiectele?
	* 75. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informarea şi consultanţă în toate etapele proiectului/proiectele de mobilitate Erasmus+, domeniul Educatia adultilor, pe care l-ati/le-ati implementat?
	* 76. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în contact în timpul misiunilor de control/audit al proiectului/proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul Educatia adultilor?
	* 77. Cum apreciati sprijinul financiar oferit in cadrul proiectului/proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul Educatia adultilor?
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	* 78. Aveti in implementare proiecte de mobilitate Erasmus+,  domeniul Tineret?
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	Mobilitati Tineret
	* 79. Tipul instituţiei din care făceaţi/faceti parte în momentul în care aţi beneficiat de serviciile oferite de ANPCDEFP  pentru proiectul de mobilitate Erasmus +, domeniul Tineret?
	* 80. În perioada în care aţi beneficiat/beneficiati de serviciile oferite de ANPCDEFP pentru  proiectul de mobilitate Erasmus+, domeniul Tineret, făceaţi/faceti parte din următoarea categorie:
	* 81. In cadrul proiectului de Mobilitate Erasmus+, in domeniul Tineret, in care ati fost/sunteti implicat(a) ati avut/aveti rolul de:
	* 82. De cate mobilitati ati beneficiat in cadrul proiectului de mobilitate Erasmus+, domeniul Tineret (daca nu ati beneficiat de mobilitate completati cu cifra 0)?
	* 83. Mobilitatea/mobilitatile la care ati participat in cadrul proiectului/proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul Tineret a/au constat in:
	* 84. În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de mobilitate Erasmus+, domeniulTineret  a corespuns nevoilor dumneavoastră de formare profesională?
	* 85. În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de mobilitate Erasmus+, domeniul Tineret, a corespuns nevoilor dumneavoastră de dezvoltare personala?
	* 86. În ce măsură derularea unui proiect/unor proiecte Erasmus+, domeniul Tineret, a corespuns nevoilor institutiei beneficiare a proiectului/proiectelor?
	* 87. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informarea şi consultanţă în toate etapele proiectului/proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul Tineret?
	* 88. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în contact în timpul misiunilor de control/audit al proiectului/proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul Tineret?
	* 89. Cum apreciati sprijinul financiar oferit in cadrul proiectului/proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul Tineret?
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	Proiecte de parteneriat strategic - Actiunea Cheie 2
	* 90. Aveti in implementare proiect/proiecte de Parteneriat strategic Erasmus+?
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	Proiecte de parteneriat strategic Educatie Scolara
	* 91. Aveti in implementare proiect/proiecte de Parteneriat strategic Erasmus+,  domeniul Educatie scolara ?
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	Parteneriate Educatie Scolara
	* 92. Tipul instituţiei din care făceaţi/faceti parte in perioada in care aţi beneficiat/beneficiati de serviciile oferite de ANPCDEFP (grădiniţă, şcoală, ONG etc) pentru implementarea de Parteneriat/Parteneriate strategice Erasmus+, domeniul Educatie scolara:
	* 93. În perioada în care aţi beneficiat/beneficiati de serviciile oferite de ANPCDEFP pentru implementarea de parteneriat/ parteneriate strategice Erasmus+, domeniul Educatie scolara, făceaţi/faceti parte din următoarea categorie:
	* 94. In cadrul proiectului/proiectelor de Parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatie scolara, in care ati fost/sunteti implicat(a) ati avut rolul de:
	* 95. În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatie scolara, a corespuns nevoilor dumneavoastră de formare profesională?
	* 96. În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatia scolara, a corespuns nevoilor dumneavoastră de dezvoltare personala?
	* 97. În ce măsură derularea unui proiect/unor proiecte de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatie scolara, a corespuns nevoilor institutiei beneficiare a proiectului/proiectelor?
	* 98. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informarea şi consultanţă în toate etapele proiectului/proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatie scolara, pe care le-ati/le implementati?
	* 99. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în contact în timpul misiunilor de control/audit al proiectului/ale proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatie scolara?
	* 100. Cum apreciati sprijinul financiar oferit in cadrul proiectului/proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatie scolara?
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	Parteneriat strategic Invatamant Superior
	* 101. Aveti in implementare un proiect/proiecte de Parteneriat strategic Erasmus+,  domeniul Educatie universitara, aprobate?
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	Parteneriat strategic Invatamant Superior
	* 102. Tipul instituţiei din care făceaţi/faceti parte în momentul în care aţi beneficiat de serviciile oferite de ANPCDEFP (grădiniţă, şcoală, ONG etc) pentru Parteneriate strategice Erasmus+, domeniul Educatie universitara:
	* 103. În perioada în care aţi beneficiat de serviciile oferite de ANPCDEFP pentru parteneriate strategice Erasmus+, domeniul Educatie universitara, făceaţi parte din următoarea categorie:
	* 104. In cadrul proiectului/proiectelor de Parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatie universitara, in care ati fost implicat(a) ati avut rolul de:
	* 105. În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatie universitara, a corespuns nevoilor dumneavoastră de formare profesională?
	* 106. În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatie universitara, a corespuns nevoilor dumneavoastră de dezvoltare personala?
	* 107. În ce măsură derularea unui proiect/unor proiecte de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatie universitara, a corespuns nevoilor institutiei beneficiare a proiectului?
	* 108. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informarea şi consultanţă în toate etapele proiectului/proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatie universitara, pe care l-ati/le-ati implementat?
	* 109. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în contact în timpul misiunilor de control/audit al proiectului/proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatie universitara?
	* 110. Cum apreciati sprijinul financiar oferit in cadrul proiectului/proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatie universitara?
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	Parteneriat strategic VET
	* 111. Aveti in implementare un proiect/proiecte de Parteneriat strategic Erasmus+,  domeniul Educatie VET ?
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	Parteneriate VET
	* 112. Tipul instituţiei din care făceaţi/faceti parte în perioada în care aţi beneficiat de serviciile oferite de ANPCDEFP (grădiniţă, şcoală, ONG etc) pentru Parteneriate strategice Erasmus+, domeniul VET:
	* 113. În perioada în care aţi beneficiat de serviciile oferite de ANPCDEFP pentru parteneriat/parteneriate strategice Erasmus+, domeniul VET, făceaţi/faceti parte din următoarea categorie
	* 114. In cadrul proiectului/proiectelor de Parteneriat strategic Erasmus+, domeniul VET, in care ati fost/sunteti implicat(a) ati avut rolul de:
	* 115. În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul VET, a corespuns nevoilor dumneavoastră de formare profesională?
	* 116. În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul VET, a corespuns nevoilor dumneavoastră de dezvoltare personala?
	* 117. În ce măsură derularea unui proiect/unor proiecte de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul VET, a corespuns nevoilor institutiei beneficiare a proiectului?
	* 118. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informarea şi consultanţă în toate etapele proiectului/proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul VET, pe care l-ati/le-ati implementat?
	* 119. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în contact în timpul misiunilor de control/audit al proiectului/proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul VET?
	* 120. Cum apreciati sprijinul financiar oferit in cadrul proiectului/proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul VET?
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	Proiecte de parteneriat strategic Educatia adultilor
	* 121. Aveti in implementare un proiect/proiecte de Parteneriat strategic Erasmus+,  domeniul Educatia adultilor?
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	Parteneriate Educatia adultilor
	* 122. Tipul instituţiei din care făceaţi/faceti parte în perioada în care aţi beneficiat de serviciile oferite de ANPCDEFP (grădiniţă, şcoală, ONG etc) pentru Parteneriat/Parteneriate strategice Erasmus+, domeniul Educatia adultilor:
	* 123. În perioada în care aţi beneficiat de serviciile oferite de ANPCDEFP pentru parteneriate strategice Erasmus+, domeniul Educatia adultilor, făceaţi/faceti parte din următoarea categorie:
	* 124. In cadrul proiectului/proiectelor de Parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatia adultilor,  in care ati fost/sunteti implicat(a) ati avut/aveti rolul de:
	* 125. În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatia adultilor, a corespuns nevoilor dumneavoastră de formare profesională?
	* 126. În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatia adultilor, a corespuns nevoilor dumneavoastră de dezvoltare personala?
	* 127. În ce măsură derularea unui proiect/unor proiecte de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatia adultilor, a corespuns nevoilor institutiei beneficiare a proiectului/proiectelor?
	* 128. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informarea şi consultanţă în toate etapele proiectului/proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatia adultilor, pe care l-ati/le-ati implementat?
	* 129. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în contact în timpul misiunilor de control/audit al proiectului/proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatia adultilor?
	* 130. Cum apreciati sprijinul financiar oferit in cadrul proiectului/proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatia adultilor?
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	Parteneriat strategic Tineret
	* 131. Aveti in implementare un proiect/proiecte de Parteneriat strategic Erasmus+,  domeniul Tineret ?
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	Parteneriate Tineret
	* 132. Tipul instituţiei din care făceaţi/faceti parte în perioada în care aţi beneficiat de serviciile oferite de ANPCDEFP (grădiniţă, şcoală, ONG etc) pentru Parteneriate strategice Erasmus+, domeniul Tineret:
	* 133. În perioada în care aţi beneficiat de serviciile oferite de ANPCDEFP pentru parteneriat/parteneriate strategice Erasmus+, domeniul Tineret, făceaţi/faceti parte din următoarea categorie:
	* 134. In cadrul proiectului/proiectelor de Parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Tineret, in care ati fost/sunteti implicat(a) ati avut/aveti rolul de:
	* 135. În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Tineret, a corespuns nevoilor dumneavoastră de formare profesională?
	* 136. În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Tineret, a corespuns nevoilor dumneavoastră de dezvoltare personala?
	* 137. În ce măsură derularea unui proiect /unor proiecte de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Tineret, a corespuns nevoilor institutiei beneficiare a proiectului?
	* 138. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informarea şi consultanţă în toate etapele proiectului/proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Tineret, pe care l-ati/le-ati implementat?
	* 139. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în contact în timpul misiunilor de control/audit al proiectului/proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Tineret?
	* 140. Cum apreciati sprijinul financiar oferit in cadrul proiectului/proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Tineret?


	Decembrie 2017 -Chestionar privind satisfacţia participării la activităţi din cadrul programului Erasmus+, in anul 2017
	Dialog structurat - Actiunea Cheie 3
	* 141. Aveti in implementare un proiect/proiecte de Dialog structurat, Actiunea  Cheie 3, Erasmus+?
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	Dialog structurat - Actiunea Cheie 3
	* 142. Tipul instituţiei din care făceaţi/faceti parte în perioada în care aţi beneficiat de serviciile oferite de ANPCDEFP (grădiniţă, şcoală, ONG etc) pentru proiectul/proiectele de Dialog structurat pe care l-ati/le-ati implementat:
	* 143. În perioada în care aţi beneficiat de serviciile oferite de ANPCDEFP pentru proiectul/proiectele de Dialog structurat. Erasmus+, făceaţi/faceti parte din următoarea categorie:
	* 144. In cadrul proiectului/proiectele de Dialog structurat, Erasmus+, in care ati fost implicat(a) ati avut/aveti rolul de:
	* 145. În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de Dialog structurat,  Erasmus+, a corespuns nevoilor dumneavoastră de formare profesională?
	* 146. În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de Dialog structurat, Erasmus+, a corespuns nevoilor dumneavoastră de dezvoltare personala?
	* 147. În ce măsură derularea unui proiect/unor proiecte de Dialog structurat, Erasmus+, a corespuns nevoilor institutiei beneficiare a proiectului/proiectelor?
	* 148. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat informarea şi consultanţă în toate etapele proiectului/proiecteleor de Dialog structurat, Erasmus+, pe care l-ati/le-ati implementat?
	* 149. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în contact în timpul misiunilor de control/audit al proiectului/proiectelor de Dialog structurat, Erasmus+?
	* 150. Cum apreciati sprijinul financiar oferit in cadrul proiectului/proiectelor de Dialog structurat, Erasmus+?
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	Publicatii Eurydice, instrumente  Europass si sistemul ECVET
	* 151. Aţi utilizat vreuna din publicaţiile Euryidice? (http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/all_publications_en.php)
	* 152. Aţi folosit vreunul din instrumentele Europass? (http://www.europass-ro.ro/)
	* 153. Sistemul European de Credit pentru Educatie si Formare Profesionala (ECVET) este un cadru care vizeaza facilitarea recunoasterii, transferului  si acumularii rezultatelor evaluate ale invatarii in cazul persoanelor care doresc sa obtina o calificare/sa se dezvolte profesional. (http://www.anpcdefp.ro/userfiles/LexUriServ.pdf)  Va este cunoscuta Recomandarea Parlamentului European si a Consiliului privind ECVET?
	* 154. Instrumentele/componentele tehnice ECVET pe care le cunoasteti sunt (http://www.anpcdefp.ro/anpcdefp.php?link=98) :
	155. Va rugam sa precizati ce ati dori sa aflati despre ECVET:
	156. In ce mod ati dori sa fiti informat(a) despre ECVET?
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	Comentarii
	157. Orice alte lucruri referitoare la aspecte pozitive (”Așa DA!”) privind colaborarea cu ANPCDEFP aţi dori să ne spuneţi, aici este locul şi acum este momentul.
	158. Orice alte lucruri referitoare la arii de îmbunătățire (”Așa NU!”) privind colaborarea cu ANPCDEFP aţi dori să ne spuneţi, aici este locul şi acum este momentul.
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