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ANALIZA STATISTICĂ

cu privire Ia implementarea si finalizarea sesiunilor desfăşurate în cadrul

Componentei I Modulul I - de formare cu tematica eieborării cererilor de

finanţare pentru proiectele finanţate din POAT

COD PROIECT 1.1.031 - “instruire orizontaiă pentru potenţialii beneficiari ~i
beneficiarii FESI, precum şi ins truire specifică pentru beneficiarii POAT”

(perioada 08.10.2018 - 14. 11.2018)

Ágenţia Naţională a FuncţionariLor Publici (ANFP) derulează în prezent proiectul
“Instruire orizontaiă pentru potenţiaiii beneficiari ~i beneficiarii FESI, precum şi
instruire specifică pentru beneficiarii POAT”, cod 1.1 .031.

Pentru Componenta I Modulul I de formare Cu tematica elaborării cererilor
de finanţare pentru proiectele finanţate din POAT, au fost alocate 6 sesiuni de
formare, repartizate în intervaluL de timp cuprins între 08 octombrie 2018 şi 14
noiembrie 2018, sesiuni destinate excLusiv instituţiilor publice beneficiare POAT (ce
impLementează proiecte finanţate din POAT)ĺ potenţiaL beneficiare POAT.

In cadruL acestora au fost atocate locuri pentru structurile din administraţia
pubLică LocaLă ~i administraţia pubLică centrală, repartizate astfeL:

Perioada

08 - 10.10.2018 HoteL Belvedere, PredeaL
08 - 10.10.2018 Hotel Carpaţi, Predeal
29 - 31.10.2018 Hotel Q, Braşov
29- 31.10.2018 HoteL Carpaţi, PredeaL
12- 14.11.2018 HoteL Bulevard, PredeaL
12- 14.11.2018 HoteL Carpaţi, PredeaL

ProcesuL de monitorizare Tn prezenta lucrare a sesiuniLor de formare dM1, din
cadruL proiectuLui cod 1.1.031, a fost demarat pornind de La formularele de evaLuare
de La finele acestora, evaLuări comptetate de către participanţi, urmărindu-se a se
evidenţia graduL de satisfacţie a acestora, vis-a-vis de următoareLe aspecte:

Locaţia
Media
nr.de

participanţi
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1. EVALUAREA CONTINUTULUI:
V organizarea materiaLeLor-suport aL formării;
V utilitatea ideitor şi abilităţiLor prezentate pe parcursuL sesiuniLor

de formare;
V gradul de actualitate aL informaţiilor cuprinse;
V captarea şi păstrarea interesuLui pe tot parcusuL

sesiunii /sesiunitor;
V graduL de confort aL participanţiLor faţă de ritmuL prezentăril.or;
V gradul de recomandare in prespectivă a cursuLui;
V pLus-vaLoarea adăugată prin participarea efectivă Tn cadruL

sesiunilor de 3 ziLe de formare.
2. EVALUAREA ACTIVITĂŢII FORMATORULUI:

V reaLizarea obiectivelor;
V furnizarea pe parcursuL sesiunilor de formare de suficiente informaţii;
V obţinerea de noi competenţe La finete sesiunii;
V transmiterea conţinutu[ui Tn secvenţe Logice, cu Legătură intre apecteLe

teoretice ~i ceLe practice;
V materialeLe auxiliare au fost bine realizate ~i adecvate ca ~i conţinut;
V studiiLe de caz adecvate;
V prezentarea materialuLui într-o manieră Logică, structurată, dinamică şi

interesantă;
V sprijinul. furnizat de activităţiLe practice in identificarea de soLuţii.

3. EVALUAREA ORGANIZARII:
V Locaţia aLeasă pentru desfăşurarea cursutui;
V aprecierea ceLorLaLte servicii (cazare, masă);
V promptitudinea formatorului in răspunsuriLe [a

solicitările participanţilor Legate de aspecte aLe
organizării.

CeLe 6 sesiuni de formare aLocate s-au desfăşurat în trel intervaLe şi anume
08-10.10.2018, 29-31.10.2018 şi 12-14.11.2018- câte 2 (două) sesiuni pentru fiecare
intervaL.

•• Gradul de interes pentru participarea (a sesiunile de formare, astfel încât
să fie conturat pentru viitar un estimat în ceea ce prive$e nevoia de
formare profesională de (a nivel central şi teritorial;

ś• distribuţia geografică a participanţilor, pentru a man itariza situaţia
judeţelor de (a care nu există participare; distribuţia instituţianală a
participanţilor

Componenta 1 - Formare specifică pentru beneficiarii POAT, invitaţiiLe de înscriere
au fost adresate exclusiv personatutui din structuriLe care îndeptinesc caLitatea de
beneficiar/ potenţia[ beneficiari al POAT 2014-2020, respectiv cele 37 de structuri,
identificate ~i comunicate de către MFE - AMPOAT.

Tn acest sens a fost eLaborată o structură orientativă a componenţei participanţiLor
La sesiunile de formare propuse, în vedere asigurării unei distribuţii echitabiLe La niveL
regionaL La sesiuniLe de formare, şi, în acelaşi timp, s-a urmărit prin participarea

efectivă La aceste sesiuni, La crearea premiseLor necesare cre~terii în perspectivă a
capacităţii instituţiiLor vizate de a eLabora cereri de finanţare pentru proiecteLe
finanţate din POAT 2014-2020. Totodată, a fost vizată ~i abiLitatea acestor structuri de
a gestiona in mod coerent procesele de raportare trimestrială, în conformitate cu
eLementeLe identificate ~i solicitate de către finanţator.
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Participanţii din cadruL ceLor trei sesiuni analizate au considerat că informaţiiLe
din conţinutut cursuLui au trezit interesut, fund de actuatitate.

Sesiunea 08 - 10.10.2018
HOTEL BELVEDERE Predeal

informaţiile prezentate cu fast de
actualitate

Cu
55% siguranţă

da

Sesiunea 08- 10.10.2018
HOTEL CARPATL Predeal -

infarmaţiile prezentate au fast de actual/tote-

19%
Cu
siguranţă

da

Sesiunea 29-31.10.2018.
HOTEL p Braşov,

EVALUARE CONŢINUT
informaţiiie prezentate au fast de actualitate-

17%

Cu siguranţă

78% a
flu

Sesiunea 29-31.10.2018
HOTEL CARPATI. Predeal

EVALUARE CONŢINUT
-informaţiile prezentate au fast de...

9%
20% Cu siguranţă

da

71% flu
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Sesiunea 12-14.11.2018.
HOTEL BULWARD. Predeal

EVAŁUARE CONŢINUT
-informoţüĺe prezen tote aufost de actuolitate

Cu siguranţă

60% cia

flu

Sesiunea 12-14.11.2018
HOTEL CARPATI. Predeal

EVALUARE CONŢINLIT
-informoţäle prezentate au fost de

actuolitate

17%
Cu siguranţă

cia

nu
83%

In urma preLucrării dateLor cuLese din formuLarete de evaLuare compLetate de
catre participanţii în cadruL sesiunitor, se refLecta rezuLateLe anaLizei procentuat,
urmărindu-se cercetarea opiniiLor, în vederea evidenţierii puncteLor tad şi a ceLor
sLabe vis-a-vis de cei trei itemi: con ţinut, evaluarea activităţii formatorulul şi
evaluarea orgonizării.

AstfeL, se constată că pentru pentru ceLe 6 sesiuni (din ambete Locaţii aferente
acestora) informaţiite prezentate de către formatori au întrunit procente de
apreciere pozitivă de peste 50%, acestea fund considerate informaţii de actuaLitate.
Poate părea un coeficient destuL de Lejer, dar Luând în considerare tegisLaţia în
domeniu, precum ~i situaUiLe concrete din practica în domeniuL achiziţiilor publice,
considerăm că procentele de 5% ~i 9% înregistrate în cadrul sesiuniLor din intervaLuL
29-31.10.2018 ca şi apreciere mai puţin pozitivă, sunt ireţevante.

Se remarcă, per ansambLu faptuL că pentru toate sesiuniLe, din punctuL de
vedere at cetor trei criterii enunţate mai sus, sesiunite au fost în acord cu obiectivete
proiectutui, instruirea participanţi[or întrunind votut pozitiv at majorităţui, atingându
se procentual valori apropiate de maxim.

I 1. EVALUAREA CONŢINUTLJLUI

Printre criteriite-obiectiv stabitite in formutarul de evatuare de La finatul
sesiunii, sunt ~i ceLe care ating zona de prezentare a acesteia, modul de organizare şi
structurare a materiatetor utilizate pe parcursul cursutui, impLicit gradut de satisfacţie
aL cursanţi[or obţinut prin parcurgerea suportutui de curs, sub indrumarea
formatorutui. Modut in care se obţin informaţii utiLe, abitităţi suptimentare sau chiar
sotuţii viitoare ca urmare a participäri’ La aceste sesiurn, reprezintä puncte esenţiate
atat in aprecierea prestaţiei curente a formatorului, dar constituie şi punct de plecare
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pentru o anatiză a aspectelor ce so[icită îmbunătăţiri, re-structurări sau chiar un alt
gen de abordare (de ex. accent pe aspectele cu caracter practic).

Iată mal jos, cäteva concluzii statistice formulate din acest punct de vedere:

Sesiunea 08-10.10.2018
HOTEL CARPA Predeal

Sesiunea 08-10.10.2018
HOTEL BELVEDERE. Predeal

EVALUARE CONŢINUT
-orgonizarea materialelor, grad de

so t’sfactie
f multumit

multumit

nemultumit

EVALUARE CONŢINUT
organizorea materialeĺor, grad tie

satisfactie

f multumit

multuniit

Seslune 29-31.10.2018
Hotel p Brasov

EVALUARE CONŢINUT
-organizarca materialcior

f multumit

multumit

Sesiune 12-14.11.2018.
HOTEL BIJLWARD Predeal Seslune 12-14.11.2018

HOTEL CARPAI7. Predeal

EVALUARE CONŢINŔJT
-or izarea materialelor

f rnultumit

multumit

EVALUARE CONŢINUT
-organizarea materialelor

f multumit

multumit

Criteriul ce vizează organizarea materialelor pe parcursul sesiunilor, implicit gradul
de satisfacţie at participanţitor atins ca urmare a modului de prezentare a conţinutului de
curs, depă~e~te procentul pozitiv de 70%, demonstrând atingerea obiectivului de coerenţă
în transmiterea informaţiilor către cursanţi.
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Sesiunea 08-10.1,0.2018
HOTEL CARPATI. Predeal

Sesiunea 08-10.10.2018
HOTEL BELVEDERE. Predeal EVALUARE CONŢINUT

ideUe prezen tote obüităţlleformotorulw
EVALUARE CONŢINUT

-ideÜe prezentote, obiiităţüe formotorulu:

f multumit
f multumit

. multumit
multumit

Sesiunea 29-31.10.2018
HOTEL CARPA I Predeal

Sesiunea 29-31.10.2018 EVALUARE CONŢINUT
EVALUARE CONTI NUT t”tflt prezentote, obilităţue formotorulul

-ideile prezentate, obuităţ,Ieformatoru ~‘ -captoreo interesuiui
-captarea interesuJul

f multumit
f multumit

rnultumit
multumit

Sesiunea 12-14.11.2013.
HOTEL BULEVARD, Predeal

Sesiunea 12-14.11.2018

EVALUARE CONŢINUT
-ideile prezentote, obüităţile EVALUARE CONŢINUT

formotorulul- -ideile prezen tote, obilităŞleformotorulu,
-coptorea ,nteresului- -captareo interesuiui

f muitumit f multumit

multumit multumit

Tn ceea ce priveşte idefle prezentate, cumuLate cu abiLităţile formatoriLor în
susţinerea sesiunilor în manieră interactivă, dinamică, Logică, structurată, cu scopuL de a
menţine ridicat interesul participanţiLor, înregistrează procente în 5 din ceLe 6 sesiuni
analizate, de peste aprox. 80%, impactul fund unul extrem pozitiv, obiectivuL de formare
fund astfel atins.
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2. EVALUAREA ACT!VITAT!! FORMATORULU!

Partea a-Il a din formuLaruL de evaLuare cuprinde aspecte ce fac trimitere La
caLităţiLe formatoruLui, La capacitatea acestuia de a atinge obiectivele asumate,
precum ~i abiLităţiLe acestuia de a cLarifica anumite speţe, de a face legătura între
aspectele teoretice ~i ceLe practice, prezentând ambeLe laturi aLe problemeLor
surprinse pe parcursul sesiunii într-o manieră bine structurată şi Logică, pastrând în
acelaşi timp caracteruL dinamic, adecvat, continuu ~i interesant.

Modul Grupa Perioada Locaţia

1 C1M1 1 08 - 10.10.2018 HoteL Belvedere, PredeaL

2 C1M1 2 08 - 10.10.2018 Hotel Carpaţi, Predeal
3 C1M1 3 29-31.10.2018 HoteLQ,Braşov
4 C1M1 4 29- 31.10.2018 Hotel Carpaţl, Predeal
5 C1M1 5 12- 14.11.2018 HoteL Bulevard, Predeat
6 C1M1 6 12- 14.11.2018 HoteL Carpaţi, PredeaL

Sesunea 08 10.10.2018
HOTEL BELVEDERE, Predeo~

EVALUAREA ACTIVITĂŢII FORMATORULVI
-gradul de realizore a oh ective or

-furnizarea de in ormaţii utile
materialul afost prezentat într-o monieră logică, structurată, drnomică, interesant

F binef. bine

excelent

Sesiunea 08 0. 0 20 8
HOTEL CARPAŢJ, PREDEAL

EVALUAREAACI1VITĂŢII FORMATORULUI

-gradul de realizare a obiectiveior
-furnizorea de informaţii utile

materialul a fast prezen tat într-o monierL.

f. bin

excelent

Se constată că în cazut ambiLor formatori, în ambeLe sesiuni din perioada 08-
10.10.2018 evaluarea din partea participanţiLor din perspectivă criteriiLor “gradul de
realizore a obiectivelor, furnizarea de informaţii utile, prezentare material de curs
în manieră logică şi interesantă”, înregistrează vaLori de satisfacţie de peste 70%,
aprecieriLe fund încadrate de La caLificativut “bine”, (a “foarte bine” ~i “excelent”.
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Inscriem mai jos ~i concluziiLe pentru sesiunile din perioadeLe 29 - 31.10.2018
~i respectiv 12 - 14.11.2018. Se remarcă caLificative de La “foorte bine” La “excelent”,
în procente Cu vaLori de peste 83%.

Sesiunea 12-14.11.2018
HOTEL BULEVARD. Predeal

EVAWAREAACĺIVITĂŢII FORMATORULUI
-conVnutul ofost transmis in secvenţe log Ce

exce lent
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ObiectivuL sesiuniLor de formare derivă din obiectivuL generaL aL proiectuLui
intţiat de ANFP, respectiv “Instruire orizontaiă pentru potenţialii beneficiori $
beneficiarli FESI, precum şi instruire specifică pen tru beneficioril POAT”. ImpLicit se
urmăre~te ca în urma participării La sesiuniLe de formare obţinerea de pLus-vaLoare
pentru partcipanţi. Acesta este un criteriu cuprins în formuLareLe de evaLuare, cuprins
sub criteriul “obţinerea de no! competençe în urma paricipării.”

Descriem mai jos rezuLtatetet anaLizei, în concordanţă cu scopuL proiectuLui,
precum ~Î cu obiectiveLe cercetării.

Sesiunea 08 10 10 2018
HOTEL BELVEDERE, Predeol

EVALUAREA ACTIVITĂŢII FORMATQRULUI
obţ’nereo de no competenţe Tn urma part’ctpăr

bine

f. bine

excelent
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Sesiunea 29- 31.10.2018
HOTEL 0. Brasow

EVALUAREAACTIVITĂTII FORMATORULUI

bt e ea de fbi competenţe n urma paricipă

bine

f. bine

excelent

Se unea 29-3t10.2018
HOTEL. CARPAŢI Predeal

EVA WAREA AaIvITĂŢII FORN?ATORUŁUI

obţinerea tie no C mpetenţe î urma particlp~’rii

80%

10%
5%

slab

bine

f. bine

exce lent
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Legat de obţinerea de noi competenţe ca şi consecinţă sine qua non, formatorii
au avut ca ~i obiectiv permanent prezentarea şi susţinerea informaţiiLor Cu urmărirea
Iegăturilor dintre aspecteLe teoretice ~i cele practice. In acest sens, partea “practică”
desfăşurată în cadrut sesiuniLor se regăse~te concentrată în formuLareLe de evaLuare
sub criteriul caracterului adecvat aL studiilor de caz supuse discuţiilor. Astfel:

Sesiunea 08-10.10.2018
HOTEL BELVEDERE, Predeol

EVALIJAREA ACrIvITÄŢn FORMATORIJLUI
-studiŰe de an prezentate oufost odecvote

Sesiunea 08-10.10.2018
HOTEL C4RPAp, Predeol

EVALUAREA ACTIVITĂŢII FORMATORULUI

studüle de coz prezentote ou fost odecvote

f. bine

birie

f. bine

excelent

excelent

*
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Sesiunea 29-31.10 2018
HOTEL CARPA Predeal

EVALUAREA AcTlvlTĂpl FORMATORULUI
studsile de caz au fost adecvote

Seslunea 29-31.10.2018
HOTEL CARPA11. Predeal

EVALUAREAACTIVITĂŢII FORMATORULUI
studille de Cal aufost adeCvate

f. bine

exce lent

f. bine

exce lent

*
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studüle de caz au ţost potrivite

f. bine

excelent

GraduL de satisfacţie, pentru toate sesiunile de formare, din prisma acestui
criteriu mnregistrează de asemenea cuantum de peste 70%, in evaLuare cuprinsă de
caLificativeLe foarte bine ~i excelent. (70%, 83%, 84% - exceLent).

ConcLuzionând, putem încadra şi concentra rezultateLe sesiunilor atât din
prisma prezenţei, pregătirii formatoritor, cât ~i a impLicării acestora în obţinerea de
rezuLtate cuantificabile, paLpabile, legate de atingerea obiectiveLor propuse,
obţinerea satisfacţiei participanţilor ~i acoperirii într-o foarte mare măsură atât a
aspectetor teoretice şi cât şi a ceLor practice, care să determine pLus-vaLoare pentru
participanţi, La fineLe fiecărei sesiuni in parte.

Sesiunea 12-14.11.2018
HOTEL CARPATI, Predeal

EVALUAREAACFIVITĂŢII FORMATORULUI
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Sesiunea 12-14.11.2018.
HOTEL BULEVARD. Predeal

EVALUAREA ACÎIvITĂŢII FORMATORULUI
-grodul de reahzore a objective/or-

P bine

f. bine

excelent

In partea a-Ill a a formularuLul de evaLuare sunt supuse evaLuării aspecteLe ce ţin de
organizarea sesiunii, aspecte Legate de serviciiLe de care beneficiază cursanţii pe
parcursuL sesiunli de 3 ziLe, moduL efectiv Tn care se reatizează prestarea serviciitor de
organizare componente şi moduLe de formare în cadrul impLementării proiectuLui,
“lnstruire orizontaLă pentru potenţialii beneficiari şi beneficiarii FESI, precum şi
instruire specifică pentru beneficiarti POAT” cod proiect 1.1.031. Tn conformitate cu
cerinţeLe caietuLui de sarcini ~i a~a cum este prevăzut în propunerea tehnică, în
perioada convenită ~i în conformitate cu ceLelaLte obLigaţii asumate Tn contractul
semnat cu furnizoruL de servicii S.c. AGRAFICS COMMUNICATION S.R.L., respectiv
servicii de cazare La hoteL, servicii de masă atat pentru participanţi, cât ~i pentru
formatori ~i organizatorii de curs.

I 3. EVALUAREA ORGANIZĂRII (servicli hoteliere-cazare, masă)

4. 1-oprecierea serviciiior de cazare ma
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2.

Tn aceast caz, evaluarea surprinde in ceea ce priveşte aprecierea de
către participanţi a servicliLor de cazare şi masă din cadruL ceLor două Locaţii
aLese in vederea desfăşurării sesiunitor din intervaLuL 08-10.10.2018, respectiv
Hotel Belvedere şi Hotel Carpaţi, din Predeal, procente de 18% ş.i 22% -

satisfăcător. Acest aspect determină o mai atentă anaLiză cu scopuL
determinării motivetor cc au stat La baza insatisfacţiei participanţiLor vis-a-vis
de serviciiLe de cazare şi masă. Din anaLiza formulareLor de evaluare, din
păcate, flu au putut fi extrase motiveLe care au stat La ban aprecierli prin
caLificativuL satisfăcător.

!.‘! Recomandare: o eventuaLa modificare a formatului FormuLaruLul de
evatuare cu rubrică de observaţii unde eventuaLele aspecte de nemulţumire
înregistrate pe parcursut sesiunii de către participanţi să poată fi explicate
succint. Doar prin simpLa bifă înscrisă în formutar ca şi “satisfăcător” I
“nesatisfăcător” I “nemuiţumit” I sau chiar notarea La punctul II din FormuLar
“EVALUAREA ACT! VI TA ŢII FORMATORULU!’ cu note sub 3, (unde 1=foarte slab,
2=s(ab, 3=bine; 4=foarte bine şi 5=excelent) nu este explicită şi relevantč nici
pentru iniţiatorul de proiect, cu otât mai puţin pen tru formatori sau
organizatori în a interveni cu scopul obţinerii de re ultate cât mai apropiate
de obiectivele propuse Ia nive! maxim.
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1

.2-oprecierea Locoţiei oleosă ~ vederea desfčsurării cursului

Sesiunea 08-10.10.2018
HOTEL BELVEDERE, Predeal
EVALUAREA ORGANIZĂRII

-pčrerea despre iotaţia aieasă Tn vederea desfčşurăru
cursulul

f. bună

bună

satisfăcătoare

Sesiunea 12-14.11.2018.
Hotel Bulevard, Predeal

EVALUAREA ORGANIZĂRII
-oprecierea serviciilor de cazare şi masă

. f. bună

bună

satisfăcătoare

Sesiunea 12-14.11.2018
HOTEL CARPATI, Predeal

EVALUAREA ORGANIZĂRII
-opreciereo servicülor de cazare ~i masă

f. bună

bună
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Se evidenţiază un procent de 18 % - calificativ satisfăcător în cea ce priveşte
Iocaţia aLeasă în cadrut sesiunii 08-10.10.2018 din incinta HoteLulul BeLvedere, PredeaL.
Din analiza formulareLor de evaLuare, din păcate, flu au putut fi extrase motiveLe care
au stat La baza aprecierii prin calificativul satisfăcător.

Seslunea 08-10.10.2018
HOTEL CARPAŢI, Predeal

EVALUAREAORGANIZĂRII
-părerea despre Iocaf(a aieasă în vederea desfă~urČrä

cursului

f. bună

bună

Sesiunea - 29-31.10.2018
Hotel p Brasov

EVALuAREA ORGANIZARII
-pärereo despre Iocaţia oleasă în vederea

desfčşurării cursului

f. bună

bu nă

satisfăcătoare

1. ___________________________________________________________

Se în situaţia I-IoteLuLui Q din Braşov se evidenţiază un procent de 33% -

caLificativ satisfăcător în cea ce priveşte această Iocaţie aLeasă în vederea desfăşurării
sesiunii 29-31.10.2018.

Seslunea - 29-31.10.2018
HOTEL CARPATI. Predeal

EVAWAREA ORGANIZĂRII
-pörerea despre íocaţia aieasă Tn vederea

desfăsurňrü cursulul

f. bună

bun ă
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Sesiunea - 12-14.11.2018
HOTEL BULEVARD. Predeal
EVALUAREA ORGANIZĂRII

-părereo despre Ioca#a aleasč Tn vederea desfăşurărü
cursulul

f. bună

bună

satisfăcătoare

Seslunea - 12-14.11.2018
HOTEL CARPATI. Predeal

EVALUAREAORGANIZĂRII
-pčrerea despre locaţia aleasă în vederea

desfäsurărü cursului

f. bună

bună

2. _____________________________________________

Şi în aceast caz, evaLuarea surprinde aprecierea La niveL de caLificativ
satisfăcător în procent de 16% şi 5%, pentru sesiuniLe desfăşurate în perloada 29 -

31.10.2018 de către participanţi, în procesuL de evaluare a serviciilor de cazare şi
masă din cadruL cetor două Locaţii aLese în vederea desfăşurării sesiuniLor respectiv
Hotel Q Braşov şi HoteL Carpaţi, din Predeal.

4.3-aprecierea răspunsului prompt at coordonatorulul de curs La solicitările
participanţilor legate de servicille conexe (cazare, masă)

Sesiunea 08-10.10.2018
HOTEL BELVEDERE, Predeal
EVALUAREA ORGANIZĂRII

-rčspunsul promPt permanent, a! coordonatoruJul
Ia solicitărlle participanţi!or

f. bună

bună

satisfăcătoare
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Seslunea 08-10.10.2018
HOTEL CARPAŢI, Predea~

EVALIJAREAORGANIZĂRII
-rňspunsul prompt permanent a! coordonotorwul

Ia soIicităriIe participanţiior

11% 6%
f. bună

bună

satisfăcătoare
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Sesiunea 29-31.10.2018
HOTEL Q Bra~y

EVALUARE CONŢINUT
-conţinutu!cursului e valoros, Cu recomandare..

f multumit

multumit

Sesiunea 29-31.10.2018
HOTEL CARPATI. Predeal

EVAWARE CONTINUT
-con ţinutul cursuluic valoros, Cu recomandare ?n

perspectivă

f multumit

rnultumit

Sesiunea 11-14.11.2018
HOTEL BULEVARD • Predeal

EVALUARE CONŢINUT
COfl ţinutui cursulule valoros, cu recomandare Tn

perspectivă

f muitumit

multumit

Seslunea 11-14.11.2018
HOTEL CARPATI. Predeal

EVALUARE CONŢINUT
-con ţinutul cursulul € valoros, cu recomanda e in

perspectivă

f multumit

multumit

2.
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Sesiunea 12-14.11.2018
HOTEL CARPA TI, Predeal

EVALUAREA QRGANIZĂRII
-ráspunsul prompt ci coordonotoruivide curs Ia

solicitările porticipanţflor

f. bun

. bun

Pornirid tot de La evaluările compLetate La f~ne[e sesiunilor, se constată faptuL
că, în marea br majoritate, paticipantli au considerat conţinutub prezentat pe
parcursub sesiunil de formare ca fund vatoros, Cu evidenta recomandare de a participa
La aceste sesiuni şi abtor viitori posibiti actori/participanţi.

Astfeb:

Seslunea 08-10.10.2018
HOTEL BELVEDERE. Predeal

EVALUARE CONŢINUT
-con ţrnut valoros cu recomondare Tn perspectivă

f multumit

multumit

nemultumit

Seslunea 08- 101.0.2018
HOTEL CARPATI. Predeal

EVALUAREA CONŢINUTULU
recomondorecs cursului

f rnultumit

multumit
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Conc[uzii:

Întrucât numărut persoane[or iniţia[ înscrise a fost evident mai mare decât tocuri[e
disponibi[e, se remarcă un interes evident ridicat pentru participare îfl cadruL
sesiuni[or de formare organizate de ÁNFP prin proiectete demarate ~i afLate în
derutare; se impune astfe[ o sup[imentare de [ocuri disponibi[e, în perspectiva ~i în
Limita posibi[ităţü, îfl cadrul unor proiecte viitoare.

Subliniem faptuL că, se[ectarea participanţi[or, cu respectarea grupu[ui ţintă, se
recomandă a fi efectuată într-o proporţie mai mare, cu trimitere câtre instituţii[e
aferente judeţe[or de [a care flu a existat participare, pentru 0 acoperire regionaL
teritoria[ă echitabi[ă.

Este, de asemenea, de urmărit, un grad de vizibiLitate mai mare în ceea Ce prive~te
activitatea ÁNFP, atât prin prisma activităţiLor specifice cuprinse Tn proiecteLe
demarate, impLementate sau în deruLare, cM mai aLes pentru ceLe ce se pot regăsi Tn
perspectiva activităţii ANFP, cu scopuL creării premise[or necesare cre~terii
capacităţii instituţiiior beneficiare ~i potenţial beneficiare FESI de a gestiona
proceseLe aferente etapeLor de pregătire, deruLare, evaLuare ~i monitorizare
proiecte, precum ~i în vederea îmbunătăţirii competenţeLor acestora în domenii[e
specifiCe identificate.

Ávând în vedere aspectuL gratuităţii participării La aceste sesiuni de formare, aspect
care poate determina o abordare u~or Lejeră sau Cu un caracter diLuat în ceea ce
prive~te profesionaLismuL ~i/sau caLitatea serviciiLor tie către unii actori impLicaţi Îfl
organizarea/desfă~urarea sesiuniLor - Lucru complet eronat! - Considerăm că se
impufle o evaLuare mai specifică [a finele sesiuniLor, CU puflCtarea în formuLare a
aspectelor care determină puncte slabe de evidenţiat, difl toate cete 3 Criterii avute
în vedere -EVALUÁREA CONŢINUTULUI, EVÁLUÁREA ACTIVITAŢII FORMATORULUI,
EVALUAREA ORGANIZĂRII Îfl scopuL îmbunătăţirii activităţii formatoriLor ~i în speciaL
a cre~terii niveLuLui de satisfacţie Legat de aspecteLe organizatorice ~i servicii conexe
evenimentutui (cazare, masă, tocaţie) ~i flu numai.
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