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ANAL.IZA STA TISTICA

cu privire Ia implementarea si finalizarea sesiunilor desfăşurate în cadrul
Componentei 1 - Formare orizontalđ pen tru beneficiarii FESI

Modulul 2 tematica elaborării cererilor de rambursare şi a rapoartelor de progres pentru
proiectele firianţate din POAT, 10 de sesiuni organizate în cadrul proiectuiui

“Instruire orizontală pen tru potenţialii beneficiari ~i beneficiarii FESI, precum şi instruire
specifică pentru beneficiarii POAT”, cod proiect 1.1.031

(perioada supusă anaiizei
15.07.2019 - 20.11.2019 = 10 sesiuni)

Agenţia NaţionaLă a FuncţionariLor PubLici (ANFP) deruLează proiectuL “Instruire
orizontală pentru potenţialii beneficiari ~i beneficiarii FESI, precum ~i instruire specifică
pentru beneficiarii POAT”, cod 1.1.031.

Pentru Componenta I Modulul 2 - de formare elaborării cererilor de rambursare
şi a rapoartelor de progres pentru proiectele finanţate din POAT, au fost aLocate 10
sesiuni de formare, astfet:

Perloida . Locaţie

15-17.07.2019 HoteL Carpaţi, Predeal.
12-14.08.2019 HoteL Carpaţi, PredeaL
26-28.08.2019 HoteL Carpaţi, PredeaL
09-11.09.2019 Hotel. Carpaţi, PredeaL
23-25.09.2019 HoteL Carpaţi, PredeaL
23-25.09.2019 HoteL BuLevard,PredeaL
14-16.10.2019 HoteL Carpaţi, PredeaL
28-30.10.2019 HoteL Carpaţi, PredeaL
04-06.11.2019 HoteL Carpaţi, Predeat
18-20.11.2019 HoteL Carpaţi, PredeaL
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În grafice[e incLuse în acest raport, itemii sunt ca[culaţi procentual. Raportu[ de
cercetare î~i propune să prospecteze opinii[e ce[or care au participat [a sesiune, prin
urmare, grupul. ţintă aL acestui tip de eveniment.

Totodată, există şi 6 întrebări deschise, La care participanţii au posibi[itatea de a da
Un răspuns personal.

ProcesuL de monitorizare a sesiuni[or de formare dM2, a fost demarat pornind de [a
formuLarele de evaluare de [a finel.e acestora, de [a evaLuăriLe compLetate de către
participanţi, urmărindu-se a se evidenţia gradu[ de satisfacţie a acestora, având ca punct
de p[ecare aspectele integrate din cadru[ formuLaretor de evaLuare, ~i anume:

1. EVALUJ4REA CONTINUTULUI:
V organizarea materialeLor-suport a[ formării;
V utilitatea ideiLor ~i abi[ităţi[or prezentate pe parcursuL sesiuni[or de

formare;
V gradut de actua[itate at informaţii[or cuprinse;
V captarea ~i păstrarea interesutui pe tot parcusul. sesiunii/sesiunitor;
V gradut de confort at participanţi[or faţă de ritmu[ prezentăritor;
V gradut de recomandare Tn prespectivă a cursu[ui;
V p[us-vatoarea adăugată prin participarea efectivă în cadrul. sesiunitor de

3 zi[e de formare.
2. EVALUAREA ACTIVITĂTIJ FORMATORULU!:

V reatizarea obiective[or;
V furnizarea pe parcursut sesiuni[or de formare de suficiente informaţii;
V obţinerea de noi competenţe [a finete sesiunii;
V transmiterea conţinututui în secvenţe [ogice, cu Legătură între apecte[e

teoretice ~i ce[e practice;
V materia[e[e auxitiare au fost bine rea[izate ~i adecvate ca ~i conţinut;
V studii[e de caz adecvate;
V prezentarea materiatuLui într-o manieră [ogică, structurată, dinamică ~i

interesantă;
V sprijinut furnizat de activităţite practice în identificarea de soluţii.

3. EVALUAREA ORGANIZĂRII:
V Locaţia ateasă pentru desfă~urarea cursutui;
V aprecierea celor[aLte servicii (cazare, masă);
V promptitudinea formatoruLui Tn răspunsuri[e La so[icitări[e

participanţi[or [egate de aspecte a[e organizării.

Componenta 1 - Formare specifică pentru beneficiarii POAT, invitaţii[e de înscriere au
fost adresate exclusiv persona[u[ui din structuri[e care îndepLinesc catitatea de beneficiar!
potenţiaL beneficiari a[ POAT 2014-2020, structuri identificate ~i comunicate de către MFE -

AMPOAT.
Prin participarea efectivă [a aceste sesiuni, s-a urmărit contribuţia efectivă La crearea

premise[or necesare cre~terii Tn perspectivă a capacităţii instituţiitor de a eLabora cereri de
rambursare g rapoarte de progres pentru proiecteLe finanţate din POAT, în concordanţă cu
mediut Legistativ pentru acest aspect.
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Prin cercetarea opinii[or participanţi[or se urmăreşte evidenţierea punctelor tan
precum şi a puncteLor slabe stabitite prin intermediu[ ce[or trei itemi ai eva[uării:
evaluarea conţinutului, evaluarea activităţii formatoruiui şi evaluarea organizării.

Se remarcă, per ansamblu faptul că, din punct de vedere aL celor trei criterii enunţate
mai sus, sesiuniLe au fost în acord Cu obiective[e proiectu[ui, instruirea participanţi[or
întrunind votul pozitiv aL majorităţii, atingându-se procentual. valori de peste 70%.

Printre criterii[e-obiectiv stabilite în formuLarul de evaluare de [a finaLul. sesiunii, sunt ~i
ce[e care ating zona de prezentare a acesteia, modu[ de organizare ~i structurare a
materialelor utilizate pe parcursu[ cursu[ui, implicit gradu[ de satisfacţie al cursanţil.or
obţinut prin parcurgerea suportu[ui de curs, sub Yndrumarea formatoru[ui. Modu[ în care se
obţin informaţii utiLe, abi[ităţi suplimentare sau chiar so[uţii viitoare ca urmare a
participării [a aceste sesiuni, reprezintă puncte esenţia[e atât în aprecierea prestaţiei
curente a formatoru[ui, constituind însă ~i punct de plecare pentru o ana[iză a aspecteLor
Ce so[icită îmbunătăţiri, sau în ipoteza unei re-structurări sau a unui aLt gen de abordare cu
accent pe aspecteLe cu caracter practic.

În partea a-I-a a formuLaru[ui de evaluare- Evaluarea con Çinutuiui, criterii[e
urmărite sunt următoare[e:

4. materialele de curs au fost bine organizate, gradul de satisfacţie al participanţiior;
5. ideile prezentate ~i abilităţile de prezentare au fost utile;
6. informaţiile prezentate au fost de actualitate;
7. prezentarile au captat interesul participanţilor;
8. ritmul prezentăriior a fost confortabil;
9. con ţinutul cursului e valoros
Tn partea a -II a a formu[arului de evaluare, subpunctut cu privire La Evaluarea

activităçii formatorulul, aspectete puse în evidenţă sunt următoare[e:
1. dacă obiectivele au fost realizate;
2. dacă sesiunea/cursul a furnizat suficiente informaţii;
3. dacă sesiunealcursul a contribuit (a obţinerea de noi competenţe;
4. conţinutul a fost transmis în secvenţe logice, cu iegături între aspectele

teoretice ~i cele practice;
5. dacă materialele auxiliare au fost bine realizate şi adecvate ca şi con ţinut;
6. dacă studiiie de caz au fost adecvate;
7. dacă materialul a fost prezentat într-o manieră Iogică, structurată, dinamică ~i

in teresan tă;
8. dacă feed-back-ui furnizat de activităţile practice a fast util In identificarea de

soiuţii.

Legat de obţinerea de noi competen;e ca ~i consecinţă sine qua non, formatorii au
avut ca ~i obiectiv permanent prezentarea si susţinerea informaţii[or, cu urmărirea
[egături[or dintre aspectele teoretice ~i ceLe practice. In acest sens, partea “practică”
desfă~urată în cadrul sesiunilor se regăseşte concentrată în formutarele de evatuare sub
criteriul caracteru[ui adecvat at studii[or de caz supuse discuţiiLor.

In ceea ce prive~te modut în care prestaţia formatoritor a fost percepută de către
cursanţi, centra[izâm mai jos aspectete extrase din formutarete de evatuare, astfeL:

In partea a-Ill a a formutaru[ui de evatuare sunt supuse eva[uării aspectele ce ţin d
organizarea sesiunii, aspecte Legate de servicii[e de care beneficiază cursanţii pe parcursut
sesiunii de 5 zite, modut efectiv în care se reaLizează prestarea servicii[or de organizare
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componente şi module de formare în cadruL impLementării proiectuLui, “Instruire
orizontală pen tru potenţialii beneficiari $ berieficiarii FESI, precum ~i instruire specifică
pentru beneficiarii POAT” cod proiect 1.1.031. Tn conformitate Cu cerinţeLe caietuLui de
sarcini ~i aşa cum este prevăzut în propunerea tehnică, în perioada convenită şi în
conformitate Cu ceLeLaLte obLigaţii asumate In 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, astfeL:

1. aprecierea locaçiei;
2. aprecierea serviciilor de cazare şi masă;
3. aprecierea răspunsului prompt al coordonatorului (a cerinţele

participanţilor.

ModuLuL 2 s-a desfăşurat pe parcusuL a 10 de sesiuni de formare, moduL îniţiat în Luna
luLie 2019, până La aproape fineLe lunii noiembrie 2019. AstfeL, am procedat în cadrul
acestei anaLize La centraLizarea şi integrarea într-un mod sintetic a tuturor informaţiiLor
cuprinse şi dezvoLtate de către prestator în cuprinsuL Rapoartelor de impact reaLizate
pentru fiecare sesiune de formare în parte, find surprinse procentuaL următoareLe aspecte
diferenţiate şi în funcţie de perioadă (2019).

1. EVALLIAREA CONŢINUTULUI

Printre criteriiLe-objectiv stabiLite in formuLaruL de evaLuare de La finaLuL sesiunii, sunt şi
ceLe care ating zona de prezen tare a acesteia, moduL de orgariizare ~i structurare a
materialelor utiLizate pe parcursuL cursuLui, impLicit graduL de satisfacţie aL cursanţiLor
obţinut prin parcurgerea suportuLui de curs, sub Indrumarea formatorul.ui. ModuL în care se
obţin informaţii utiLe, abiLităţi supLimentare sau chiar soluţii viitoare ca urmare a
participării La aceste sesiuni, reprezintă puncte eser’ţiaLe atât în aprecierea prestaţiei
curente a formatoruLui, constituind însă şi punct de pLecare pentru o anaLiză a aspecteLor
ce soLicită îmbunătăţiri, sau în ipoteza unei re-structurări sau a unui alt gen de abordare cu
accent pe aspecteLe Cu caracter practic.

Tn partea a-I-a a formuLaruLui de evaLuare- Evaluarea con ţinutu(ui, criteriiLe
urmărite sunt următoareLe:
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Sesiunea 2608-28.082019 Sesiunea 09.0 . 11092019
HOTELCARPA I Predeal HOTEL CARPATI Predeal

EVALUARE CONŢINUT EVALUARE CONŢINUT
-organizorea mater oletor grad de -organizarea materialelor, grad de satisfactie

sotisfoctie

f multumit

I multumit
multumit

multumit

Sesiunea 23.09-25.09.2019.1 Seslunea 23.09-25.0920192
HOTEL CARPATI Predeal HOTEL BULEVARD Predeal

EVALUARE CONŢINUT EVALUARE CONŢINUT
-organizarea materialelor, grad de satisfactie- -organizarea materlalelor, grad de satisfactie

f multumit

f multum t
multumitmultumit

Sesiunea 04.11-06.11.2019 Sesiunea 18.11.20.11.2019
HOTEL CARPATI. Predeal HOTEL CARPATI Predeal

EVALUAREA CONTINUTULUI EVALUARE CONŢINUT
-organizarea materlalelo , de satisfactie -organizarea materlalelor, grad de satisfactie

f multumit
f multumit

multumit
niultumit

neniultumit
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b. ideile prezentate $ abilităţile de prezentare au fost utile

Seslunea 23.09 -250920191
HOTEL CARPA Predeal

EVALUAREA CONŢINUTULUI
-Idelle prezentateşi abilităţile formatorulutau fast utile

f multumit

nultumit

nem~tumit

Sesiunea 23.09. 25.09 2019.2
HOTEL BULEVARO, Predeal

EVALUAREA CONPNUTUUJI
-ideile prezentate şi abilităţlle formatorului au fast

utile-

f multumit

Sesiunea 14.10.46.10.2019
HOTEL CARPATI. Predeal

EVALUAREA CONŢINUTULUI
ideile prezentateşIabiIită~Ie formatorululau fost

utile-

f multumit

multumit

Seslunea 28.10-30.10.2019
HOTEL CARPA Predeal

EVAWAREA CONŢINUTULUI
Idelle prezentateşiabilităţlle formatorululau fast

utile-

f multumit

multumit
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c. informaţiile prezentate au fost de actualitate

Participanţii din cadruL ceLor 10 sesiuni anaLizate au considerat că informaţiiLe din
conţinutuL cursuLui au trezit interesuL, fund de actuaLitate, aşa cum reiese din graficeLe de
mai jos.

Seslunea 15.07-17.07.2019
HOTEL CARPATI. Predeal

EVAUJARE CONŢINUT
informaţiileprezentateaufostde actualitate-

Cu S guranţă

da

Sesiunea 12,08-14,08,2019
HOTEL CARPATI, Predeal

EVALUARE CONŢINUT
-informaţüleprezentate aufost de actualitate

Cu S guranţa

da

Sesiunep 26.0S.-28.08.2019
HOTEL CARPATI. Predeal

EVALUARE CONTINUT
-informaţiiie prezentate aufost de octualitate

cu siguranţă

da

Sesiunea 09.09-11.09.2019
HOTEL CARPATI Predeal

EVALUARE CONŢINUT
.informaţňleprezentate au fost de actualit ate

CU siguranţă

da

7 I 26

Din cele 10 sesiuni, pen tru criteriul ‘ideile prezentate şi abil;tăţ;le formatorulul
au fost utile”, 5 sesiuni se mnregistrează un grad de satisfacţie maxim de peste 83%, o
sesiune 73%, o sesiune înregistrează 93%. Una din cele 10 sesiuni atinge procentul maxim
de 1007g.
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Seslunea 23-25.09.2019.1 Seslunea 23.09.-25.09.2019.2
HOTELCARPATI Predeal HOTEL BULEVARD Predeal

EVALUARE CONTINUT EVALUARE CONŢINUT
informaţille prezentateau fost de actualitate- -lnformaţllle prezentate au fost de actualltate

Cu siguranţă Cu siguranţă

dada

Sesiunea 14.l0.-16.10.2019 Sesiunea 28.1O.-30.1O.2019
HOTELCARPATIPredeaI HOTEL CARPATI Predeal

-informaţiile prezentate au fog de actualitate- EVALUARE CONŢINUT
-informaţiile prezentate au fost de

actualitate

7%
Cu siguranţă Cu

siguranţă
da

da

93%

Sesiunea 04.11-06.11.2019 Seslunea 18.11.20.11.2019
HOTELCARPATI Predeal HOTEL CARPATI Predeal
EVAWARE CONŢINUT EVALUARE CONŢINUT

-Informaţllle prezeotate au fost de -Informaţille prezentate au lost de actualitate
actualitate

. CU siguranţăcu siguranţă
da

da

d. prezentarile au captat interesul participanţilor

Sesiunea 15.07.-li 07 2018 ~siunęa 1208 1408 2019
HOTEL CARPATI. Predeal HOTELCARPATI. Predeal

EVAWAREA CONŢINUTULUI EVALUAREA CONŢINUTULUI
-Cap area interestdu,- aptarea interesului

f multum t

I multumit

multumit
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Sesiunea 23.09-25.09.2019.1
HOTEL CARPA11, Predeal

EVALUAREA CONŢINUÎULUI
-captarea interesulul

f multumit

multumit

Sesiunea 28.1O.-30.10.2019
HOTEL CARPATI. Predeal

EVAŁUAREA CONŢINUTIJLUI
captarea interesulul

f multumit

multumt

Din cele 10 sesiuni, pen tru criteriul “prezentari e au captat interesul participanţilor’,
procentele maxime se mncadrează mntr-un evantai de valori respectiv de 71%, 73%-pen tru
două sesiuni, 79%, 81%, 85%, 89%, 92%, 94% şi 100%.
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e. ritmul prezentărilor a fost confortabil

5es~unea 12.06 -14.08.2019
Seslunea 15.07.17.07.2019 Horn CARpArI. Predeal

HOTEL CARPAÎĘ Predea EVALUAREA CONŢINUTUIUI
EVALUAREA CONŢINUTULUI -ritmul prežtntarilos a lost contortabi~

ritmul prezentărilor a lost confortabil

I multumit

multumit

Sestunea 26.08-28.08,2019 Seslunea og.09.-ii.o9.żoi9
HOTEL CARPATI. Predeal HOTEL CARPATI. Pred.a

EVAI.UAREACONŢ1NUTULUI EVALUAREACONI1NUTULUI
ritmut prezent8rilor a lost confortabll -ritmut prezentărllor a lost confortabll

I niultun,it f rnultumit

multumit multumit

ŞAIIYD.a 2309 -25’g2na~Sesiunea 23.09.-25.09.2019.1
HOTEL CARPATI, Predeal EVALUAREA CONŢINUTULUIrltmul prezentărllor a lost confortabli

EVAWAREA CQNŢINLJTULUI
-ritmul prezentărilor a fost...

6%

f rnultumit
muittamit

multumit

Seslunea 14.10.-16.1O.2019 Sesiunea 28.1O.-3O.1O.2019
HOTEL CMPATI. PredeaI HOTEL CARPATI. Predeal

EVALUPREA CONŢINIJTULUI EVALUAREA CONŢINUTULUI
-ritmul prezentărilor a foitconfortabil- ritmul prezentirilor a fost confortablţ.

I multumit

I multumit multumit

multumit

Seslunea 04.11.-O6.11.2019 Seslunea 18.11.-~O.11.2O19
HOTEL CARPATI. Predeal HOTEL CARPAŢI. PredealEVALUAQEA CONÎ1NUTIJLUI

EVALUAREA CONŢINUTULUIdtmul prezentarlior a fost confortabli
-ritn’uI prezentărllor a fost confortabil

14%

f multumit
I mu tunit

mullurnit multum t

nemultumit
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!. conţinutul cursului e valoros

Seslunea 1S.07.-17.07.2019
HOTEL CARPATI. Predeai

EVALUARE CONŢINUT
-conţlnutul cursulul a fost valoros

f multumit

multumit

Sesiunea 2608 -28.08.2019
HOTELCARPATI. Predeal
EVAWARE CONŢINUT

conţinutulcursuluia lost valoros

f multumit

muIturT~t

nemultumit

Seslunea 23.09.-25.09.2019-ses 1
HOTEL CARPATI Predeal
EVALUARE CONŢINUT

conţlnutul cursulul e valoros

43

I Illultumit

multumit

Sesiunea 12.08 14087019
HOTEL CARPATI Predeal

EVALUAREA CONŢINUTULUI
conţinutul cursului s a dovedit valoros

f multumit

multumit

Ses’unea 09.09 -11.09.2019
HOTEL CARPArI Predeal

EVALUARE CONI1NUT
.tonţinutul cursulvi s-a dovedit valoros

Sesiunea 23.09.-25.09.2019.2
HOTEL CARPATI. Predeal

EVALUAREA CONŢINUTULUI
conţinutul cursulul a fost valoros

I nwltumit

ns~Itumt

f rnultumit

multumit

Sesiunea 14.10-15.10.2019
HOTELCARPATI. Predeal

EVALUAREA CONŢINUTULUI
-conţlnutul cursulul a lost valoros

f multumit

multumit

Sesiunea 28.10.-30.10.2019
HOTEL CARPATI, Predeal

EVALUMEA CONŢINUTULUI
-conţinutulcursulul a fostvaloros

f multumit

multumit
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Sesiunea 18.IL-20.11.201g
HOTEL CARPATI. Predeal

EVAWAREA CONŢINUTULUI
conţinutul cursulul a fost valoros

f multumit

multumit

Se remarcă faptul că şi in situaţia “conţinutului cursulul”, aprecierile ating
următoarele cote maxime 2 sesiuni 72%, o sesiune 77%, o sesiune 80%, 81%, douč sesiuni
84% şi 86% şi una de 90%.

Criteriul ce vizează “organizarea in manieră utilă $ valoroasă a materialelor pe
parcursul sesiunilor”, impLicit graduL de satisfacţie atins de participanţi ca urmare a
moduLui de prezentare a con;inutuLui de curs, depă~e~te procentuL de 80%, demonstrând
atingerea obiectivuLui de coerenţă în transmiterea informaţiil.or către cursanţi.

In ceea ce priveşte ideiLe prezentate, cumuLate cu abiLităţiLe formatoriLor în
susţinerea sesiuniLor în manieră interactivă, dinamică, Logică, structurată, cu scopuL de a
menţine ridicat interesuL participanţiLor, în marea majoritate a sesiuniLor, înregistrează
procente de peste aprox. 80%, impactuL fund unuL extrem pozitiv, obiectivul de formare
fund astfel a tins.

2. EVALUAREA ACT! VITA ŢII FORMATORULUI

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 şi ceLe
practice, prezentând ambeLe Laturi aLe probLemeLor surprinse pe parcursuL sesiunii într-o
manieră bine structurată ~i Logică, pastrând Tn aceLaşi timp caracteruL dinamic, adecvat,
continuu şi interesant.

Perioada

15-17.07.2019 HoteL Carpaţi, PredeaL

12-14.08.2019 HoteL Carpaţi, PredeaL
26-28.08.2019 HoteL Carpaţi, PredeaL
09-11.09.2019 HoteL Carpaţi, PredeaL
23-25.09.2019 HoteL Carpaţi, PredeaL
23-25.09.2019 Hotel BuLevard,PredeaL
14-16.10.2019 Hotel Carpaţi, Predeal
28-30.10.2019 Hotel Carpaţi, PredeaL
04-06.11.2019 HoteL Carpaţi, PredeaL
18-20.11.2019 HoteL Carpaţi, Predeal
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In partea a II a a formutaruLui de evatuare, subpunctuL Cu privire La Evaluarea

activităţii formatoruiu, aspecteLe puse în evidenţă sunt următoareLe:

1. dacă obiectivele au fost reaiizate;

2. dacă sesiunea/cursul a furnizat suficiente informaţii;

3. dacă sesiunealcursul a con tribuit (a obţinerea de noi competenţe;

4. con ţinutui a fost transmis în secvenţe logice, cu iegături între aspectele teoretice ~i ceie

practice;

5. dacă materialeie auxiiiare au fost bine realizate ~i adecvate cc $ con ţinut;

6. dacă studiiie de caz au fost adecvate;

7. dacă materiaiui a fost prezentat mntr-o manieră iogică, structurată, dinamică ~i

in teresan UI;

8. dacă feed-back-ui furnizat de activităţiie practice a fost util In identificarea de soiuţii.

1. obiectivele au fost reaiizate

Seslunea 15.07.47.07.2019 Sesiunea 12 08-14.08 2019
HOTELCARPA’TI. Predeal HOTEICÁRPATI Predeal
EVALUAREA ACTIVITAŢII EVALIJAREA ACÎIVITĂŢII FORMATQRULUI

FORMATORtJLUI -

-gradul de realizare a obiectivelor
.gradulde realizare a oblectivelor

I. bine

exce lent

1. _____________________________ 2. ________________________________

Sesiunea 26.08-28,08.2019 Sesiunea O9.09.-11.09.2019
HOTEL CARPAI1. Predeal HOTEL CARPATI. Predeal

EVAWAREAACTIVITĂŢII FORMATORULUI EVALUAREA ACTIVITĂŢII FORMATORULUI

.gradul de realizare a obiectivelor- .gradul de realizare a obiectivelor

f.bine exceent

excelent foarte bine

3. _______________________ 4. _______________________________
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Sesfunea 23.09.-25.o9.2019.1 Seslunea 23.09.-25.09.2019. 2
HOTEL CARPATI. Predeal HOTEL BULEVARD. Predeal

EVALUAREA ACTIVITĂŢII FORMATORULUI EVALUAREA ACTIVITĂŢII FORMATORULUI

-gradul de realizare a obiectivelor- -gradul de realizare a obiectivelor

7%

excelent

foarte b ne

Seslunea 1410.46.10.2019 Seslunea 28.10.-30.10.2019
HOTEL CARPATI. Predeal HOTELCARPATI. Predeal

EVALUAREA ACTIVITĂŢII FORMATORULUI EVALUAREA ACTIVITĂŢII FORMATORULUI

-gradul de realizare a obiectivelor- -gradul de realizare a oblectivelor

17%

cxc dent

foarte bine

7.

Seslunea 04.11-06.11.2019 Seslunea 18d1.-20.11.2019
HOTEL CARPATI. Predeal HOTEL CARPATI, Predeal

EVAWAREA ACFIvITĂŢII FORMATORULUI EVALUAREA AaIvITĂŢII FORMATORULUI

-gradul de realizare a obiectivelor- -gradul de realizare a obiectlvelor

6%
6% 6%

excelent excelent

foarte bine 88% foarte bine

bine bine

Tn ceea ce priveşte criteriul “realizđrii/aducerii Ia îndeplinire a obiectivelor
propuse” aprecierile ating următoarele cote maxime o sesiune 73%, o sesiune 77%, 0
sesiune 83%, una 84%, încă o sesiune 88% două sesiuni 84% şi 86%, una de 93% şi trei sesiuni
ating procentul maxim de 100%.

2. sesiunealcursul a furnizat suficiente informaţii

Pentru sesiuniLe vizate, analiza Cu privire La furnizarea in cadrul acestora de
suficiente informaţii reLiefează caLificative de La “foarte bine” La “excelent”, în procente
Cu vaLori cuprinse în intervaLuL 70% - 100%.

S•slunea 15.07-17.07.20J.9 Seslunep 12 08-14082019

HOTELCARPATI. Predeal HOTEL CARPATI. Predeal
EVALLIAREA ACTIVITÁTII FORMATORULU EVALUAHEA Ad ‘VI Api FORMAIOHULUI

I a furnizatsuficlent. lnformaţll- -cursulafurni rat sufi ciente inforrnaţii

f. bin.

excelent
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Sesiunea 26.03.28.082019
HOTEL CARPATI. Predeal Sesiunea Og.09.-11.O9.2019

EVALUAREA ACTIVITĂŢ1I FORMATORULUI HOTEL CARPATI Predeal
EVALUAREA AcTIVITĂŢII FORMATORULUI

-cursul a furnizat sufidente informafii
-cursul a furnizat suficiente informaţii

6%

bine

f. bine

excelent

Seslunea 23.09.-25.09.2019.1 Sesiunea 23.og.-25.og.2o1g.2
HOTELCARPATI. Predeal HOTEL BULEVARD. Predeal

EVALUAREA AaIvITĂJII FORMATORULUI EVALUAREA AcnvITĂŢII FORMATORULUI

-cursul a furnizatsuficiente informaţll- -cursul a furnizat suficiente informaţii

1 14%
excelent excelent

foarteb ne foarte bine

Sesiunea 14.10-16.10.2019 Seslunea 28.10.-30.10.2019
HOTELCARPATI. Predeal HOTEL CARPATI. Predeal

EVALUAREA ACT1VITĂŢII FORMATORUI.UI EVALUAREA ACTIVITĂŢII FORMATORULUI

-cursula furnizatsuficlente informaţil- -cursul a furnizat suficlente informaţii

17%

excelent

foa’te bine foarte b ne

Sesiunea 18.11,.20.11.2019
Sesiunea 04.11.06.11.2019 HOTEL CARPATI. Predeal

HOTEL CARPATI, Predeal EVALUAREA ACTIVITĂŢII FORMATORULUI
EVALUAREA AcnvIrĂpI FORMATORULUI

-cursul a furnizat suficiente Informaţll

-cursul a furnizat suficiente informaţii

5%

excelent

excelerit foarteb ne

foarte bine bine
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3. sesiunealcursul a contribuit Ia obţinerea de not competenţe

9.

Sesiunea 23.09.-25.09.2019.2
HOTEL BULEVARD. Predeal

EVALUAREA ACTIV1TĂŢ1I FORMATORULUI

-obţinerea do nol competenţein urma
participărli

7%
21%

excelent

foarte bine

bine

Sesiunea 28.10-30.10.2019
HOTEL CARPATI. Predeal

EVALUAREA ACTIVITĂŢII FORMATORULUI

-obţlnerea de noi competenţein urma
partlclpării

36

64% excelent
foarte bine

Seslunea 18.11-20.11.2019
HOTEL CMPATI, Predeal

EVALUAIIEA ACÎÎVITĂŢII FORMATORULUI

-obţlnerea de nd competenţein urma partlclpărli

6%
12%

exce lent

foaľte tue
69%

Is
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$.sl’.n.a 1507.-1L07.2O1S
HOTEL CARPATLRr..d..i

EVALUAREA AcTIVITATII FORMATORULUI

-obţlnereo de no! competent. in
part!clpárll

100» .xc.I.nt

Se’junep 1208-14082019
HOTEL CARPATI Predeal

EVALUAREA ACUVITATU FORMAIORULUI

-obţinerea de fbi COfl petenţe En urma partlclpă’ii

bin.

f. bin.
67%

e.sc.i.nt

Sesiunea 2608-2808 2019
HOTEL CARPAJI. Predeal

EVALUAREA ACTIVIŢĂflI FORMATORULUI

-obţinerea de nol competenţe in urna
participării

slab

C. bine

excelent

Sesiunea 09.09-11.09.2019
HOTEL CARPATI, Predeal

EVALUAREA ACTJVITĂŢII FORMATORIJLUI

-obţinerea do fbi cotnpetenţe in urma participării

excelent

foarte bine

4-

Seslunea 23.09-25.09.2019.1
HOTEL CARPATI. Predeal

EVALUAREA AcnvrrĂŢII FORMATORULUI

-obţinereade nol competenţeîn urma
partlclpărll

17%

excelent

foarte bine

Seslunea 14.1O.-16.1O.2019
HOTELCARPATI. Predeal

-obţinerea de nd competenţein urma
particlpării

excelent

75% foartebine

Sesiunea 04.11.-06.1L2019
HOTELCARPATI. Predeal

EVALUAREA ACĺIVITĂŢII FORMATORUŁUI

-obţinerea do nol competenţein urma participării

17%

excelent

83%

foarte bine
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P4. con ţinutul a fost transmis în secvenţe logice, Cu (egături mntre aspectele
teoretice $ cele practice

Sesiunea 26.08-2802 2019
ŕOTEL CA8PAÎ] Predeal

EVALUAREA ACEIVIÎAŢII FORMATORULIJI

-conţinutu I a font Iransmis in secwnţe locke. cu legatura Intre
aspectele ieoretlce şi cele practice

I. bine

eicelent

Seslunea 23.09-25.09.2019.1
HOTEL CARPATI. Predeal

EVALUAREA AcTIvITATII FORMATORULUI

-continutul a lost transmls In secvente logice;
exista legaturi intre aspectele teretice si ccl.

practice-

11%

excelent

89% foarte bine

Sesiunea 0909-11.09.2019
HOTEL CARPATI. Predeal

EVALUAREA ACTIvITATII FORMATORULUI

-continutul a lost transmis in secvente logice; exista
legaturi intre aspectele teretice ci cele practice.

excelent

foarte bine

Seslunea 23.09-25.09.2019.2
ROTfl BULEVARD. Predeal

EVAtUA8EA ACTIVITATII FORMATORULUI

-continutul a lost tranimia in iecveni. logi Ce; exlsia legaturl
intreaspectele tereulce si ccl. practice

esce lent

roartr bt’e

Seslunea 28.10-30.102019
HOrELCARPATI. Predeal

EVALUAREA ACFIVITĂŢII FORMATORULUI

-contlnutul a lost transmls In savant. logice; exista legaturl
intre aspectele teretice a! cele practice

cxc. ant

foarte bine

Sea&ost~-Qd122’2
HOTEL CARPATI. Prodeal

EVALUAREA AcrlvlTATll FORMATORULIJI

continutu I a lost transmit in secv.nt. logic.; exists legaturl Intre

13%

aspactel. t.retlte si tel. practice

12%

etceleni

foarte bine

bine
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nap 15 07 17 07 2019
H gTE I CAP PATI P red eal

EVALUAREA ACTIVITAŢII FORMATORULUI

-conţinutui a lost transmisin secvenţe
logic., Cu legatura Intre aspect.’. teoretice

şi ccl. practice

excelent
100%

Sesisunea “.08-14082019
HOTEL BULEVARD predeal

(VALUAREA ACrIVITĂTII FORMATORULUI

-conţinutul a fast transmii in secvenţe logice. Cu legătură Inure
aspectele teoretice şi cele practice

I. bine

excelent

SesIun.a 1410-16.10 2019
H OTE L CAR PAn Predeal

EVALUAREA AcTIvITĂŢU FORMATORULUI

-contlnutul a fost transmls in s.cvente logic.; exista
legaturi intre aspectele teretice ii cele practice-

8%

exce lent

mart. bin.

Seslunea 04.11.06.11.2019
HOTEL CARPAI1. Predeal

EVALUAREA ACTIVITAŢII FORMATORUWI

continutul afosttransmlsln sevente logice; exlita legaturl inure
aspecteleteretlce ni ccl. practice

5%
6%

escelent

bane bbne

bine
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5. materialele auxiliare au fost bine realizate, adecvate ca conţinut

Şesitjnea 26 Q8~ŞQŞ_2Q12 sesitinea 09 09-11.09.7019
HOTEL CARPATI Prodeal bOIl

EVALUAREA ACTIVITĂŢII FORMATORULUI EvALuAREAACTIVITAPI FORMATORLflUI

-matertalele auxiliare au fost bine realizate ~ -materi aide auxiliare au rosE hint realizate ş,
aclecvate Ca ~ adecv~teca şi conţi nut

f. bin.

.xc•ient
excelent

foart. bin.

Sesiunes 14.10.16102019
HOTEL CARPAI1. Predeal

EVALUA3EA AaIVITĂŢII FORMATORULUI

-materlalel, auxĺliar. au kit bin. realizate şl ade’vate
Ca şi conţinut

ext dent

75% foartebine

Sesiunea 04.1L-O6.fl~2Qi~
HOTEL CARPATI. Pr.d.al

€VAŁUAREA ACFIVIrATU FORMATORIJLUI

-materialele auxiliare au foss bin. realizat. şi
adeCvate cc şi conţinut.

18/26

Sesiunea 15.07-17.07.2019
HOTEL CARPATI. Predeal

EVALUAREA ACT1VITĂŢII FORMATORULUI

-materialele auxiliare au fost bloc realizate şI
adecvate ca şi conţlnut

P f.
excelent

Seaiunea~12fla~14.OB2O19
HOTEL Caroati Predeal

EVALUAREA ACTIVITĂŢII FORMATORULUI

-materialele autitiare au lost hi ne reatiz ate şi adecvate Ca
şi conţinut.

f. bine

excetant

sesl.’nea2aog.-2s.og2olgl
HOTEL ÇĄBPĄTI. Pradeal S.slunea 23.0~.-2S.09.2019.2

EVALUAREA ACTIVITAŢII FORMATORULUI HOTEL BULEVARD, Pr.d.ci
EVALUAREA ACTIVITAŢII FORMATORULUI

-rnaterialeleauxiliare eu fast bine realizat. şi
ad.cvat. Ca şI ccnţinut- matarlalate autitiara au lost bloc rastizata şl adacvata Ca ŞI

Con ţlntit

7%

care Ic ni

toarte bite

stab

Sesiunea 28.10.30.10.2019
HOTEL CARPATI. Predeal

EVALUAREA ACTIVITĂŢII roRMAroRuLui

-materlalele auxillare au fast bine realizate şI adecvate
Ca şi tonţinut.

15%

eq
cxc a lent

foart. bin.

Sesiunea 18.11-20.11.2019
HOTEL CARPA]ifl.4nI

EVALUAREA ACTIVITAJII FORMATORULUI

-materlalel. suxtitar~ au fast bine rasnza’e şl adecvat. cc şi
conţlnut

13% 6%
cxc a lent

foart. bin.

bi

slab
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6. studiile de an au fost adecvate I

Sesiunęa 2608-28.032019
HOTEL CARPATI, Predeal

EVALUAREA ACTIVITĂŢU FORMATORULUI

-studille de caz an fast adecvate

Sesinnea p09-2509 zoigi
H OT E I r AR PATI. Prad eal

• f. bine

excelent

EVALUAREA AcnvIrĂpI FORMATORULUI

-studlile de cat au fost adecvate

6%

cxc dent

foarte bin.

Seslunea 14.10.46.10.2019
HOTEL CARPATI. Predeal

EVALUAREA ACTIVIrĂŢII FORMATORULUI

-studillie de cat au fast adecvate

17%

excelent

font. bine

Snlunes 04.11-06.11.2019
!IÉLS~MPATI.Î(~AaI

EVALUAREA ACTIVITĂŢII FORMATORULUI

-studille decaz au fast adecvate

.xc.I.nt

fot. bin.

Seslunea 28.10.-30.1O.2019
HOTEL CARPATI. Predeal

EVAWAREA AcTIVITĂŢII FORMATORULUI

-studillie de cat au fost adecvate

7%

excelent

font. bin.

Sesiunea 13.11-20.11.2019
tiQiÉLÇA~fAŢLEfĘ4flI

EVALUAREA Rizescu Aurel

-studille de cat an lost adecvate

13%
excelent

foarte bine
62%

bin.
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Sesiunea 15.07-17.07.2019
HOTEL CARPATI Predeal
EVALUAREA AcTIVITĂŢII

FORMATORUWI

-studiile de cat an fast adecvate

Sesiunę.12~Q8~14’O&7O19
HOTEL CARPATI Predeal

EVALUAREA ACTIVITAŢII FORMATORULUI

studiile de cay au fast adecvate

f. bine

•xc.Ient

Sesinnea OQ OQ -11 Oq.2019
HOTEL CARPATI Predeal

EVALUAREA AaIvITĂTII FORMATORULUI

-studjile de Ca? an fost adecvate.

excelent

foarte bine

bine

Sesiunea 2309.-25.09.2019.2
HOTEL BULEVARD. Predeal

EVALUAREA ACTIVITĂŢII FORMATORULUI

-studuie de Cat an fost adecvate

7%

cxc elent

foarte bine
64%

bi ne
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Şeslunep_23.O9.-25.09Z2&2.2
HOTEL BULEVARD. Predea!

EVALUAREA AcriviTĂŢii EVALUATORULU1

-feed-back-ui furn,zat de activităţiIe practice a
fost utii

7%

excelent

foarte bine

7. dacă feed-back-ui jü~nizat de activitąile practice a fost util în identificarea de
soiuţii

Sesiunea 12.08-14.08 2019
HOTEL CARPATIi Predeal

EVALUAREA AcTiviTĂŢli EVALUATORI.ILUI

-reed-back-ui furnizat de aclivităţile practice a lost util -

f. bin.

. excelent

Seslunea 15.07.17.07.2019
HOTEL CARPATI. Predeal

EVALUAREA ACT1V1TAŢ11 EVALUATORULUI

-feed-back-ui furniza t de activităţiie practice a fast
utii —

~
f. bin.

cxc dent

Sesiunea 26.03-28 08.2019
HOTEL CARPATI. Predeal

EVALUAREA ACrIV1TĂŢII EVALUATORULUI

-feed-back-ui lurnizat de activităţile practice a rost util

f. bine

exceient

Sesiunea 09.09-11.09.2019
HOTEL CARPATI. Predeai

EVALUAREA ACTiVITĂŢiIEVALUATQRULUi

-feed-back-ui furnizat de activităţiie practice a fosf
util

exce ent

foe rte b ne

4

Sesiunea za.o9--25-0g.201gA
!IQIELCArATI. Predeal

EVALUAREA AcTiViTAJiI EVALUATORULUI

-feed-back-ui furnizat de acti~.raţlie practic. a
fost utli

8%

exceient

foarte bine

Seslunea 28.10-30.10.2019
EVALUAREA ACTiViTĂŢIi EVALUATORULUi

-feed-back-ui furnizat de activităţile practice a
lost util

Sesiunea 14-10--16-10.2019
HOTEL CARPAŢi. Predeai

EVALUAREA ACriViTĂTiI EVALUATORULUi

feed-back uifurn tat de acovn-’;,, gracticea
fast utii

cxc eient

fosrt. bine

Sesiunea 04.11-06.11.2019
EVAIUAREA ACTIV1TĂŢIi EVALUATORULUi

-feed-back-ulfurnlzat de actlvitlţiie practice a lost utli

6%

excelent

foarte bine

94%

7.

9.

Seslunea 18.11-20.11.2019
EVALUAREA ACTiViTĂÎU EVALUATORU

-feed-back-ui furnizat de activităţlle practice a

6%
6%

excelent

foarte bin.

88%
bi

10.
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Legat tie obţinerea de noi competenţe ca ~i consecinţă sine qua non, formatorii au
avut ca ~i obiectiv permanent prezentarea ~i susţinerea informaţiilor, Cu urmărirea
LegăturiLor dintre aspecteLe teoretice ~i ceLe practice. in acest sens, partea “practică”
desfăşurată în cadruL sesiuniLor se regăseşte concentrată în formuLareLe de evaLuare sub
criteriuL caracteruLui adecvat aL studiiLor de caz supuse discuţiiLor.

ConcLuzionând, putem încadra şi concentra rezuLtateLe sesiuniLor atât din prisma
prezenţei, pregătirii formatoriLor, cât şi a impl.icării acestora în obţinerea de rezuLtate
cuantificabiLe, paLpabi Le, Legate de atingerea obiectivetor propuse, obţinerea satisfacţiei
participanţilor şi acoperirii într-o foarte mare măsură atât a aspecteLor teoretice cât şi a
ceLor practice, care să determine un pLus pentru participanţi, La fineLe fiecărei sesiuni în
parte.

EVALUAREA ORGANIZARII (servicii hoteliere-cazare, masă)

in partea a-lit a a formuLaruLui de evaLuare sunt supuse evaLuării aspecteLe ce ţin de
organizarea sesiunii, aspecte Legate de serviciiLe de care beneficiază cursanţii pe parcursuL
sesiunii tie 3 ziLe, moduL efectiv Tn care se realizează prestarea serviciiLor de organizare
componente şi moduLe de formare în cadruL impLementării proiectuLui, “instruire orizontaLă
pentru potenţiaLii beneficiari ~i beneficiarii FESI, precum ~i instruire specifică pentru
beneficiarii POAT” cod proiect 1.1.031. Tn conformitate Cu cerinţeLe caietuLui de sarcini şi
a~a cum este prevăzut în propunerea tehnică, în perioada convenită ~i în conformitate cu
ceLeLaLte obLigaţii asumate in contractut semnat cu furnizoruL tie servicii S.C. AGRAFICS
COMMUNICATION S.R.L., respectiv servicii de cazare La hoteL, servicii de masă atat pentru
participanţi, cât ~i pentru formatori şi organizatorii de curs.

a. aprecierea Iocaţiei

Seslunea 15.07.17.07.2019 Sesiunea 12.08-14.08 2019
HOTEL CARPAT’ Predeal

HOTEL CARPATI, Predeal EVALUAREA ORGANIZÂRII

EVALUAREA ORGANIZĂRII Iocaţie
~IocaţIe

13%
21%

exceent excelent

f bună f bună

2.

Sesiunea 09.09.-11.09.2019
Sesiunea~

HOTaCARPATIprecleal HOTEL cARPATI, Predeal
EVALUAREA ORGANIZÂRII EVALUAREA ORGANIZĂRII

locaţie -Iocaţie

excelent exce ent

f bună f bună
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Seslunea 23.09.25.09.2019.1 Sesiunea 23.09.-25.O9.2O19.2
HOTEL CARPATI. Predeal HOTEL BULEVARD. Predeal

EVALUAREA ORGANIZĂRJI EVALUAREA ORGANIZARII
-Iocaţle- -Iocaţle

excelent

f bună
excelent

bunaf bună
satisfacator

Seslunea 14.10.46.10.2019 Sesiunea 28.10-30.10.2019
HOTEL CARPATI. Predeal HOTEL CARPATI. Predeal

EVALUAREA ORGANIZĂRII EVALUAREA ORGANIZARII
-Iocaţle- -Iocaţle

excelent

I bună

Sesiunea 18.fl.-20.fl.2019
Sesiunea 04.11.-06.11.201g

HOTEL CARPATI. Predeal HOTEL CARPATI. Predeal
EVALUAREA ORGANIZÄRII EVALUAREA ORGANIZĂRII

-Iocaţle- iocaţie

excelent exce ent

I bună f bună

b. aprecierea serviciiior de cazare $ masă

Sesiunea 12.08 -14.08.2019
HOTEL CARPATI Precleal

EVALUAREA ORGANIZĂRII
Sesiunea 15.07.47.07.2019 -cazare, rnasă

HOTEL CARPATI, Predeal
EVALUAREA ORGANIZĂRII

-cazare, masă- 7%
7%

exce ent
20%

excelent
ľ bună

f bună
bu na

1. 2.
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Sesiunea 26.08-2808,2019 Sesiunea 09.09-11.09.2019
HOTEL CARPATI, Predeal HOTEL CARPA I Predeal

EVALUAREA ORGANIZĂRII EVALUAREA ORGAN ZĂRI
cazare, mašă -cazare, masă

excelent exce ent

f bună f bună

Seslunea 23.09.-25.09.2019.1 Seslunea 23.09-25.09.2019.2
HOTEL CARPATI. Predeal HOTEL BULEVARD. Predeal

EVALUAREA ORGANIZĂRII EVAWAREA ORGANIZĂRII
-cazare, masă- -cazare, masă

excelent
exce erit

f bună
f bună buna
buna satisfacator

Seslunea 14.10.-16.10.2019 Seslunea 28.10.-30.10.2019
HOTEL CARPATI. Predeal HOTELCARPATI. Predeal

EVALUAREA ORGANIZĂRII EVAWAREA ORGANJZĂRII
-cazare, masă- -cazare, masă

8%

21%
excelentexcelent
f bunăf bună
buna

Seslunea 18.11.-20.11.201gSesiunea 04.11-06.11.2019
HOTEL CARPATI. Predeal HOTELCARPATI. Predeal

EVALUAREA ORGANIZĂRII EVALUAREA ORGANIZĂRII
-cazare, masă- -cazare, masä

excelent
excelent

f bună

satisfacator ĺ bună
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c. aprecierea răspunsuiui prompt al coordonatorului Ia cerinţele participanţilor

Sesiunep 1507 17.07.2019
HOTELCARPĄTI. Predeal

EVALUAREA ORGANIZARII
-răspunsul promptal coordonatoruluila

soiIcitări

Sesiunep 12.08. 14.08.2019
HOTEL CARPATI. Predeal

EVALUAREA ORGANIZARII
răspunsul prompt al coordonatoru

solicitări

Sesiunea 26.08. 28.08,2019
HOTEL CARPATI. Predeal

EVALUAREA ORGANIZARII
răspunsul prompt al coordonatorului Ia

soli itări

excelent

f bună

Seslunea 09.09.41.09.2019
HOTEL CARPATI. Predeal
EVALUAREA ORGANIZĂRII

răspunsul prompt al coordonato
solicitări

e,ccelen

f bună

9.

Sesiunea 23.09.-25.09.2019.1
HOTEL CARPAÎI. Predeal
EVALUAREA ORGAN IZĂRI I

-răspunsul prompt al coordonatowiul Ia
soIIcitărI.

Sesiunea 14.10.46.10.2019

HOTEL CARPATI. Predeal
EVALUAREA ORGAN IZARII

-răspunsul prompt al coordonatorulul Ia
sollcitărl

Sslunea O4.11..~.11.ZO19
HOTEtCMPATL Predeal

EVAtU~EA ORGNIIZÄIIII
.rispunsul proniptal coordonatonilulla soflcltărl

excelent

exce lent

10.

Sesiunea 23.09.-25.09.2019 2
HOTEL CARPATI. Predeal
EVALUAREA ORGANIZARII

.rjspunsul prompt al coordonatorulul Ia
soIicitări

Sesiunea 28.1O.-30.1O.2019
HOTEL CARPATI. Predeal
EVALUAREAORGANIZĂRII

-răspunsul prompt al coordonatorulul Ia

100%

solicitări

SęşlUnea 1&11.-20’11.2019
HOTEL CARPATI. PredeaI
EVALIJAREA ORGANIZĂRII

răspunsul prompt al coordonatorulul Ia
solicitarl.

6%

exce cot

f bună

excelent

excelent

f bună
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Porn md tot de Ia evaluările completate (a finele sesiunilor, se constată faptul că, In
marea (or majoritate, paticipanţii au considerat răspunsu( coordonatorflor (a solic!tărUe
(or ca fUnd prompt, fund încadrat In caüficative cuprinse de (a “bun” (a ,,exce(ent”, aşa
aim se poate vedea In graficele de ma! sus.

Conc[uzii:
1. A crescut gradu[ de înţelegere a[ importanţei comunicării prin aplicaţia on[ine ~i po~ta

e[ectronică prin faptu[ că pi[otarea ~i imp[ementarea sesiuni[or de formare se face pe
baza înscrierii online, iar comunicarea cu potenţialii participanţi/ ap[icanţi se face prin
utitizarea po~tei electronice.

2. Continuarea includerii reprezentanţi[or administraţiei publice de [a nive~ teritoria[ în
proiectele vütoare pentru formare pe această tematică.

3. Continuarea comunicării prin aplicaţia online ~i po~ta e[ectronică cu persoane[e
interesate pentru a participa [a sesiunile de formare, în vederea asigurării premise~or de
dezvo[tarea durabilă.

4. Datel.e utilizate pentru e[aborarea ana[izei au fost extrase/ exportate din aplicaţia
on[ine ~i au fost corelate în mod direct cu [istel.e de participanţi.

5. Sub[iniem faptu[ că, se~ectarea participanţi[or, cu respectarea grupu[ui ţintă, se
recomandă a fi efectuată într-o proporţie mai mare, cu trimitere câtre instituţiüe
aferente judeţelor de ~a care nu a existat participare, pentru o acoperire regiona[
teritoria[ă echitabilă.

Este, de asemenea, de urmărit, un grad de vizibi[itate mai mare în ceea ce prive~te
activitatea ANFP, atM prin prisma activităţil.or specifice cuprinse Tn proiecte[e demarate,
imp[ementate sau Tn derulare, cM mai a~es pentru cele ce se pot regăsi Tn perspectiva
activităţii ÂNFP, cu scopu[ creării premise[or necesare cre~terii capacităţii instituţiilor
beneficiare ~i potenţiaI beneficiare FESI de a gestiona procesele aferente etapelor de
pregătire, deru[are, eva[uare ~i monitorizare proiecte, precum ~i în vederea îmbunătăţirii
competenţe[or acestora în domenii[e specifice identificate.

Per ansamb[u, aprecierile concentrate ~i evidenţiate au fost predominant pozitive,
atingând nive[ maxim, iar organizarea sesiuni[or, din toate puncte[e de vedere considerăm
că a servit scopului proiectului, participanţii fUnd instruiţi în cadru[ sesiunii de formare în
acord cu obiectivele proiectul.ui. Pe baza informaţiilor colectate, se poate afirma că
obiective[e prezentei anaUze au fost atinse.

Procentele înregistrate cumu[ează peste 80% de procente de satisfacţie. Aprecierile
mai puţin pozitive, devin totuşi irelevate. SubUniem faptul că, în cuprinsul formularului de
eva[uare, pentru criterii[e prestabilite pentru care participanţii au acordat
caa[ificative/aprecieri mat puţin favorabile, nu există totu~i posibilitatea
deta[ierii/explicitării motivelor care au determinat acordarea de către ace~tiai a unor
astfel. de calificative.

Conc[uzionând, putem afirma că impactu[ sesiunil.or de formare aferente
Componentei 2 Modu[uL 1 fost unul. extrem de pozitiv, asigurându-se astfel un grad bun de
informare ~i promovare a proiectuWi.

Astfel, concentrând datele obţinute, concluzionăm:
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10 Sesiuni CIM2 -APRECIERE PER MODUL

C 1M2
EVALUARE LOCA TIE

-medie procentualč pentru 10 sesiuni de formare din 10-
Modulul 2-tematica elaborörii cererilor de rambursare ~i a

rapoartelor de progres pen tru proiectele finonţote din
POAT

1...a
4- <-

‘9
1~ i-a

,

dM2
EVALLIARESERVICII CAZARE, MÂSĂ

-medie procentuald pentru 10 sesiuni de formare din 10-
Modulut 2-tematica elaborării cererilor de rambursare şŕ a

rapoartetor de progres pentru proiectele finanţote din POAT

19%

a

0’

CIM2
EVALUAREA RASPUNSULUI PROMPT AL

COORDONATORULUI
-medie procentuald pentru 10 sesiuni de formare din 10-

Modulul 2-tematica eiaborării cererilor de rambursare şi a
rapoartelor de progres pen tru proiectete finanţate din

POAT
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