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ANALIZA STA TISTICA
Cu privire Ia implementarea si finalizarea sesiunilor desfăşurate în cadrul

Componentei 2 - Formczre orizontală pentru beneficiorii FESI
Modulul I cu tematica privind conflictul de interese $ incompatibiiităţi, sesiuni

organizate în cadrul proiectu(ui “Instruire orizontală pentru potenţiaiii beneficiari $
beneficiarii FESI, precum ~i iristruire specifică pentru beneficiarii POAT”,

cod proiect 1.1.031
(perioada supusă analizei 25.02.2019-03.07.2019)

Agenţia NaţionaLă a Funcţionari[or PubLici (ANFP) deruLează proiectuL “lnstruire
orizontală pentru potenţialii beneficiari şi beneficiarii FESI, precum şi instruire specifică
pentru berieficiarii POAT”, cod 1.1.031.

Pentru Componenta 2 Modulul 1 - de formare cu tematica privind
conflictul de interese şi incompatibiiităţi, au fost aLocate ‘10 sesiuni de formare,
repartizate în intervalut de timp cuprins între 25.02 .2019 -03.07.2019, dintre care:
- 7 sesiuni de formare destinate preponderent instituţiil.or pubLice beneficiare FESI;
- 3 sesiuni de formare destinate instituţiiLor pubLice beneficiare ~i potenţial
beneficiare FESI.

Mr. Nr. zile
de alocate Perioada

participanţi 3
25 - 27.02.2019

11 - 13.03.2019
25 - 27.03.2019
25 - 27.03.2019
08 - 10.04.2019
22 - 24.04.2019
13 - 15.05.2019
13 - 15.05.2019
27 - 29.05.2019
01 - 03.07.2019
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Procesu[ de monitorizare a sesiuni[or de formare C2M1, a fost demarat pornind de [a
formutare[e de eva[uare de [a fine[e acestora, evatuări comp[etate de către participanţi,
urmărindu-se a se evidenţia gradut de satisfacţie a acestora, având ca punct de plecare
aspectele integrate din cadrul. formu[aretor de evatuare, g anume:

1. EVALUAREA CONTINUTULUI:
V organizarea materiatetor-suport a[ formării;
V utilitatea ideilor ~i abilităţilor prezentate pe parcursu[ sesiuni[or de

formare;
V gradu[ de actua[itate at informaţiil.or cuprinse;
V captarea ~i păstrarea interesu[ui pe tot parcusul sesiunii/sesiunitor;
V gradu[ de contort at participanţitor faţă de ritmu[ prezentări[or;
V gradul. de recomandare în prespectivă a cursu[ui;
V p[us-va[oarea adăugată prin participarea efectivă Tn cadru[ sesiuni[or de

3 zite de formare.
2. EVALUAREA ACT!VITĂTI! FORMATORULUI:

V rea[izarea obiectivel.or;
V furnizarea pe parcursul sesiuni[or de formare de suficiente informaţii;
V obţinerea de noi competenţe [a finele sesiunhi;
V transmiterea conţinutu[ui în secvenţe [ogice, cu legătură între apecte[e

teoretice ~i ce[e practice;
V materia[e[e auxi[iare au fost bine rea[izate ~i adecvate ca ~i conţinut;
V studiile de caz adecvate;
V prezentarea materiatutui într-o manieră logică, structurată, dinamică ~i

interesantă;
V sprijinul furnizat de activităţi[e practice Tn identificarea de sotuţii.

3. EVALUAREA ORGAN!ZĂRII:
V [ocaţia a[easă pentru desfă~urarea cursu[ui;
V aprecierea cetor[a[te servicii (cazare, masă);
V promptitudinea formatoru[ui Tn răspunsuri[e Ia so[icitări[e

participanţi[or legate de aspecte a[e organizării.
Cele 10 sesiuni de formare atocate s-au desfă~urat în opt interva[e şi anume 25-

27.02.2019 o sesiune, 11-13.03.2018 o sesiune, 25-27.03.2019 - două sesiuni, 08-
10.04.2019 - o sesiune, 13-15.05.2019 - două sesiuni, 27-29.05.2019 - o sesiune, 01-
03.07.2019 - o sesiune.

Menţionăm că Ia nive[ut Direcţiei Programe cu Finanţare Externă, pentru sesiuni[e
reunite sub tematica privind conflictul de interese ~i incompatibilităţi, există o anatiză
care a abordat cercetarea sub 5 dimensiuni (dezvo[tare durabi[ă, respectarea principiitor
ega[ităţii de ~anse, ce[ a[ nediscriminării), astfel:

1. Gradul de interes manifestat pentru participarea [a sesiuni[e de formare, astfe[ încât
să tie conturat pentru viitor un estimat în ceea ce prive~te nevoia de formare
profesională de Ia nivel centrat ~i teritorial; (concluzie: conform documentelor
depuse (a mnscriere s-a Inscris un număr de 280 de persoane pe un număr total de
200 locuri de disponibile (cu 40% ma! multe mnscrieri decât locurile prevăzute).

2. Distribuţia geografică a participanţilor; (v. analiza)
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3. Distribuţia instituţionată a participanţiLor; (concluzie: au ,fost selectate persoane
într-un procent de 36,5% din administraţia publică -nivel central şi 63,5% din
adminis- traţia publică -nivel teritorial.);

4. Respectarea principiutui egatităţii de şanse; (concluzie: din totalul de 200 de
înscrişi, 24% deţin funcţii publice de conducere ~i 76% deţin ,funcţii publice de
execuţie; 75% din tre participanţi sunt femei ~i 25% sunt bărbaţi);

5. Respectarea principiuLui de dezvottare durabită.

Prezenta anaLiză î~i propune să prospecteze opiniite ceLor care au participat La sesiuni,
mai precis grupuL ţintă, punctuL de pLecare fund constituit de formuLareLe de evaLuare
compLetate La fineLe fiecărei sesiuni.

Componenta 2 - Formare specifică pentru beneficiarii POAT, invitaţuiLe de înscriere au
fost adresate exclusiv personaLuLui din structurile care îndepLinesc calitatea de beneficiar/
potenţiaL beneficiari aL POAT 2014-2020, structuri identificate şi comunicate de către MFE -

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

premisetor necesare cre~terii în perspectivă a capacităţii instituţiiLor de a preverii
neregulile şi frauda în situaţia proiecteLor finanţate din POAT 2014-2020.

In urma preLucrării dateLor cuLese din formuLareLe de evaLuare compLetate de catre
participanţii în cadruL sesiuniLor, rezuLtateLe anaLizei se refLectă în concLuzii procentuaLe.

Prin cercetarea opiniiLor participanţiLor se urmăreşte evidenţierea puncteLor tan
precum şi a puncteLor sLabe stabiLite prin intermediuL ceLor trei itemi ai evaLuării:
evaluarea conţinutului, evaluarea activităţii formatorului şi evaluarea organizării.

AstfeL, se constată că pentru pentru ceLe 10 sesiuni, parte din criterii au întrunit
procente de apreciere pozitivă de peste 50%, iar pentru uneLe criterii procentuL atinge
maxima vaLoare de 100 de procente.

Se remarcă, per ansambtu faptut că, din punct de vedere at ceLor trei criterii enunţate
mai sus, sesiuniLe au fost în acord cu obiectiveLe proiectuLui, instruirea participanţiLor
întrunind votut pozitiv aL majorităţii, atingându-se procentuaL vaLori de peste 70%.

I. EVALUAREA CONŢINUTULUI

Printre criteriiLe-obiectiv stabiLite Tn formuLarut de evaLuare de La finaLuL sesiunii, sunt ~i
ceLe care ating zona de prezen tare a acesteia, moduL de organizare ~i structurare a
materialelor utiLizate pe parcursuL cursuLui, impLicit graduL de satisfacţie at cursanţiLor
obţinut prin parcurgerea suportuLui de curs, sub îndrumarea formatoruLui. ModuL în care se
obţin informaţui utiLe, abitităţi supLimentare sau chiar soLuţii viitoare ca urmare a
participării ta aceste sesiuni, reprezintă puncte esenţiate atât în aprecierea prestaţiei
curente a formatoruLui, constituind însă ~i 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.

În partea a-I-a a formuLarului de eva[uare- Evaluarea con ţinutului, criteriiLe
urmărite sunt următoareLe:
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a. materialele de curs au fost bine organizate, gradul de satisfacţie a!

Sesiunea 25-27.02.2019
HOTEL CARPAŢI, Predeal

EVALUARE CONŢINUT
-organizarea materialelor,

grad de satisfactie
6%

9%

f multumit

muLtumit

participanţiior

Sesiunea -08.04- 10 04.2019
HOTEL CÁRPÁŢI Predeal

EVALUARE CONŢINUT
-organizarea materialelor

f muLtumit

Sesiunea 2- 25.03-27.03.2019
HOTEL Q, Braşov

EVALUARE CONŢINUT
materialelor

f muLtumit
muLtumit

Sesiunea 22 - 24.04. 2019
HOTEL CARPAŢI, Predeat

EVALUARE CONŢINUT
-organ izarea materialelor, grad de

5% satisfactie

f multumit
muLtumit

Sesiunea 1 - 13- 15.05.2019
HOTEL CARPAŢI, Predeat

EVALUARE CONŢINUT
-organ izarea materialelor, grad

de satisfact’e

f muLtumit

Sesiunea 2- 13- 15.05.2019
HOTEL BULEVARD Predeat

EVALUARE CONŢINUT
-organizarea materialelor, grad de

satisfactie

f multumit

muLtumit

() diferenţa dintre cele două sesiuni din perioada 13-15.05.2019 o constituie formatorul: pentru prima sesiune acesta este in
persoana d-nei Ileana Pascal, tar ceo de-a doua sesiune este reprezentată de d-na Alma Brustureanu.
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Sesiunea 27- 29.05.2019
HOTEL BULEVARD PredeaL Sesiunea 01 - 03.07.2019

EVALUARE CONŢINUT HOTEL CARPAŢI, Predeal
-organizarea materialelor, grad EVALUARE CONŢINUT

de satisfactie- -organizarea materialelor, grad de
satisfactie

f muLtumit
f multumit multumit

Procentele de 5%, 6%, 8% şi 9% mnregistrate ca nivel imediat sub cel maxim, In cazul
criteriului “organizarea materialelor, grad de satisfacţie” le putem considera
irelevante, atâto timp cât In 4 din cele 10 sesiuni se înregistrează grad de satisfac~ie de
peste 91%, jar In cazul a 5 din cele 10 sesiuni procentul este de 100%.

b ideile prezentate şi abilităţile de prezentare au fost utile

Seslunea 25-27.02.2019 Sesiunea 11 -13.03.2019
HOTEL CARPAŢI, PredeaL HOTEL CÁRPAŢI, Predeal.

EVALUAREA CONŢINUTULUI EVALUAREA CONŢINUTULUI
-ideile prezentate şi -ideile prezentate şi abilităţile

abilităţile formatorului au formatorului au fost utile
fost utile

0I
6%

94q~ f muttumitf muttumit 95%
muLtumit

muLtumit

Sesiunea 1 - 25.03.-27.03.2019 Sesiunea 2- 25.03.-27.03.2019
HOTEL CÁRPAŢI Predeat HOTEL Q, Braşov

EVALUAREA CONŢINUTULUI EVALUAREA CONŢINUTULUI
-ideile prezentate şi abilităţile -ideile prezentate şi abilităţile

formatorului au fost utile- formatorului au fost utile-
23%

f multumit
f multumit

. muLtumit
muttumit
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Sesiunea 08.04- 10.04. 2019 Sesiunea 22 - 24.04.2019
HOTEL CARPAŢI Predeat HOTEL CARPAŢ, P edeaL

EVALUAREA CONŢINUTULUI EVALUAREA CONŢINUTULU
-ideile prezentate şi abilităţile -ideile prezentate şi abilităţile

formatorului au fost utile- formatorului au fost utile-

100% 100%
f muţtumit f muţtumit

Sesiunea 1 - 13- 15.05.2019 Seslunea 2- 13 - 15.05.2019
HOTEL CARPÁŢI, PredeaL HOTEL BULEVARD, Predeal

EVALUAREA CONŢINUTULUI EVALUARE CONŢINUT
-ideile prezentate şi abilităţile -idelie prezentate śi abilităţile

formatorului cu fost utile- formatorului Cu fost utile-

100% f muLtumit
f muLtumit .

mul.tumit

Sesiunea 27- 29.05.2019 Sesiunea 01 - 03.07.2019
HOTEL BULEVARD PredeaL HOTEL CARPAŢI, PredeaL

EVALUAREA CONŢINUTULUI EVALUAREA CONŢINUTULUI
-ideile prezentate şi abilităţile ideile prezentate şi abilităţile

formatorulu, au fost ut 1e- formatorulu, au fost utile

InflQ(
f muLtumit ““9100% f multumit

Din cele 10 sesiuni, pen tru criteriul “ideile prezentate şi abilităţile formatorului
au fost utile”, 2 sesiuni se înregistrează un grad de satisfoc~ie de 91% şi respectiv 94%, jar
în situoţia a 5 sesiuni din 10 nivelul de satisfacţie este de asemena maxim, respectiv de
100%.

. informaţiiie prezentate au fost de actualitate

Participanţii din cadruL ceLor 10 sesiuni ana[izate au considerat că informaţiiLe din
conţinutuL cursuLui au trezit interesuL, fund de actuaLitate, aşa cum reiese din graficeLe de
mai jos.
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Sesiunea 25-27.02.2019 Sesiunea 11.03.-I 3.03.2019
HOTEL CARPAŢI, Predeal. HOTEL CÁRPAŢI, Predeat

EVALUÁRE CONŢINUT EVALUÁRE CONŢINUT
-informaţiile prezentate au -informaţiiie prezentate au

fost de actualitate- fost de actualitate

Cu siguranţă
94% Cu siguranţă 89% dada

Sesiunea 1 - 25.03.-27.03.2019 Seslunea 2 - 25.03.-27.03.2019
HOTEL CARPAŢI PredeaL HOTEL Q Braşov

EVALUARE CONŢINUT EVALUARE CONŢINUT
-informaţiile prezentate au fost -informaţiile prezentate au fost

de actualitate- de actualitate

Cu
siguranţă

100% 67% CU siguranţă

da

Sesiunea - 08.04- 10.04.2019 Sesiunea 22 - 24.04. 2019
HOTEL CARPAŢI PredeaL HOTEL CARPAŢI PredeaL

EVALUARE CONŢINUT EVALUARE CONŢINUT
-informaţiiie prezentate QU -informaţiile prezentate au fost

fost de actualitate de actualitate
4%

CU siguranţă Cu siguranţă

da da

Sesiunea 1 - 13 - 15.05.2019 Sesiunea 2- 13- 15.05.2019
HOTEL CARPAŢI PredeaL HOTEL BULEVARD PredeaL

EVALUARE CONŢINUT EVALUARE CONŢINUT
-informaţiile prezentate au fost informaţiile prezentate au fost

de actualitate- de actualitate

CU siguranţă
95% da 86% CU siguran;ă

da
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Sesiunea 01 -03.07. 2019
HOTEL CARPAŢI Predeal.

EVÁLUÁRE CONŢINUT
-informaţiile prezentate au

fost de actuabtate

Sesiunea 25-27.02.2019
HOTEL CARPAŢI, Predeal

EVALUAREA CONŢINUTULUI
-captarea interesului

Sesiunea 1- 25.03.27.03.2019
HOTEL CARPAŢI Predeal.

EVALUAREA CONŢINUTULUI
-cap tarea interesului

Sesiunea 11.03.-13.03.2019
HOTEL CARPAŢI, PredeaL

EVALUAREA CONŢINUTULUI
-captarea rnteresulu,

95% f muLtumit

Sesiunea 2- 25.03.-27.03.2019
HOTEL Q Braşov

EVALUAREA CONŢINUTULUI
-captarea rnteresului

multumit

fmu umi
multumit

f multumit

multumit

nemulţumit

Sesiunea 08.04- 10.04.2019
HOTEL CARPAŢI Predeal

EVALUAREA CONŢINUTULUI
-captarea interesulul

Sesiunea 22 -24.04.2019
HOTEL CARPAŢI, Predeat

EVALUAREA CONŢINUTULUI
-captarea interesuluf

f multumit

multumit

f muLtumit
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87% Cu siguranţă
da

d. prezentarile au captat interesul participanţiior

6%

94% multumi
muLtumit

16%
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Sesiunea 1 - 13 - 15.05.2019
HOTEL CARPAŢI, Predeal

EVALUAREA CONTINUTULUI
-captarea interesului

100%
f multumit

Sesiunea 27- 29.05.2019
HOTEL BULEVARD PredeaL

EVALUAREA CONŢINUTULUI
-captarea interesuiui

100%
f
multumit

5%

Sesiunea2- 13 -15.05.2019
HOTEL BULEVARD PredeaL

EVALUAREA CONŢINUTULUI
-captarea interesulul

9

Sesiunea 01 -03.07.2019
HOTEL CARPATI, PredeaL

EVALUAREA CONŢINUTULUI
-captarea interesuiui

f muLtumit
muLtumit

f muLtumit

muttumit

Din cele 10 sesiuni, pen tru criteriu “prezentarile au captat interesu part’c;panţilor”,
a sesiune surprinde In procent de 78% gradul de mulţumire, 5 sesiuni reflectă nivelul de
satisfacţie de peste 94%, jar In caul a 3 sesiuni se înregistrează maximul, respectiv de
100%.

f muttumit
multumit

16%

6%

f multumit
multumit

nemuLţumit
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e. ritmul prezentăriior a fast confortabil

Sesiunea I - 25.03-27.03.2019
HOTEL CARPATI Predeal

EVALUAREA CONTINUTULUI
-ritmul prezentăriiar a fast

confortabil -

Sesiur’ea 2- 25.03 -27.03.2019
HOTEL BULEVARD, Predea
EVALUAREA CONTINUTUŁUI

ritmul prezentărilor a fost confortabil
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Sesiunea 08.04- 10.04.2019
HOTEL CARPÁŢI PredeaL

EVALUAREA CONŢINUTULUI
-ritmul prezentăťi(or a fost

confortabil

Sesiunea 22 -24.04.2019
HOTEL CARPATI, Predea

EVALUAREA CONTINUTULUI
ritmul prezentăriior a fast

confortabil

(muLtumit
(muLtumit

muLtumit

Sesiunea 1 13 - 15.05.2019
HOTEL CARPATI, PredeaL

EVALIJAREA CONŢINUTULUI
ritmul prezentărilor a fost

confortab;! -

f muLtumit

Sesiunea2- 13 15.05.2019
HOTEL BULEVARD Predea

EVALUAREA CONŢtNUTULUI
-ritmul prezentărilor a fost

confortabil

f multumit

multumit

Sesiunea 27 - 29.05.2019
HOTEL BULEVARD Predea

EVALUAREA CONTINUTULUI
-ritmul prezentăriior a fost

confo tabil -

f multumit

Sesiunea 01 - 03072019
HOTEL CARPATI, PredeaL

EVALUAREA CONŢINUTULUI
-ritmul prezentăriior a fost confortabil

f muLtumit

muLtumit

f. conţinutui cursulul e valoros
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eslunea 1 25-03 27 03 2019
HOT L CARPAŢI Predeat

EVAL AREA CONŢ NUTULUI
-conţinutui cursului s-a dovedit

valoros

V mtsltumit

muLtunilt

Se remarcă faptul că şi în situaţia “conţinutului cursuiu , aprecierile ce ating cota
moximă de 100% se înregistrează pen tru 4 sesiuni din cele 10 (40%); în situaÇia a 3 sesiuni
procentul afererit gradului de mulţumire maxim este de peste 80%, br In situaţia a 3
sesiuni acesta este de peste 90%..

CriteriuL ce vizează “organizarea în manieră utilă şi valoroasă a materialelor pe
parcursul sesiunilor”, impLicit graduL de satisfacţie atins de participanţi ca urmare a
moduLul de prezentare a conţinutuLui de curs, depă~e~te procentuL de 80%, demonstrând
atingerea obiectivul.ui de coerenţă în transmiterea informaţiiLor către cursanţi.

in ceea ce priveşte ideiLe prezentate, cumuLate cu abiLităţil.e formatoriLor în
susţinerea sesiuniLor în manieră interactivă, dinamică, togică, 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.
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2. EVALUAREA ACTIVITAŢII FORMÂTORULUI

Locaţia

Partea a-Il a din formu[aru[ de eva[uare cuprinde aspecte ce fac trimitere [a ca[ităţi[e
formatoru[ui, [a capacitatea acestuia de a atinge obiectivete asumate, precum şi abi[ităţi[e
acestuia de a c[arifica anumite speţe, de a face [egătura între aspecte[e teoretice ~i ce[e
practice, prezentând ambe[e [aturi ale probteme[or surprinse pe parcursu[ sesiunii într-o
manieră bine structurată ~i [ogică, pastrând Tn ace[a~i timp caracteru[ dinamic, adecvat,
continuu ~i interesant.

Perioada

25 - 27.02.2018 Hotel Carpaţi, Predea[

11 - 13.03.2019 HoteL Carpaţi, PredeaL
25 - 27.03.2019 HoteL Q, PredeaL
25 - 27.03.2019 Hotel Carpaţi, Predeal
08 - 10.04.2019 HoteL Carpaţi, PredeaL
22 - 24.04.2019 HoteL Carpaţi, PredeaL
13- 15.05.2019 Hotel Carpaţi, Predeal
13 - 15.05.2019 HoteL Bulevard, PredeaL
27- 29.05.2019 HoteL Bulevard, Predeat
01 - 03.07.2019 Hotel Carpaţi, PredeaL

In partea a -II a a formuLaruLui de evaLuare, subpunctut cu privire [a Evaluarea

activităţii formatoruiui, aspecteLe puse în evidenţă sunt următoareLe:

1. dacă obiectivele au fost reolizate;

2. dacă sesiunealcursul a furnizat suficiente informaţii;

3. dacă sesiunealcursul a contribuit La obţinerea de noi competenţe;

4. con ţinutui a fost trarismis In secvenţe logice, Cu legături mntre aspectele teoretice ~i cele

practice;

5. dacă materialele auxiliare au fost bine realizate ~i adecvate Ca ŞÎ Con ţinut;

6. dacă studiiie de CQZ au fost adecvate;

1 dacă materialul a fost prezentat mntr-o manieră iogicč, structurată, dinamică şi

interesantă;

8. dacă feed-back-ui furnizat de activităţile practice a fost util In identificarea de soluţii.

12 / 34
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1. obiectivele au fost realizate

-gradul de realizare a obiectivelor

f. bine

excetent

bine

f. bine

exceLent

Sesiunea 2- 13- 15.05.2019
HOTEL BULEVARO Predeat

EVALUAREA ACTIVITĂŢII FORMÂTQRULUI

f. bine

excetent

criteriul
reflectă
rezultat

13/34

Seslunea 25-27.02.2019
HOTEL CARPA7I, PredeaL
EVALUAREA ACTIVITAŢII

FO RMATC) RU LU I

-gradul de realizare a obiectivelor

exceLent

1 00%

Sesiunea 2- 2501-27.03.2019
HOTEL Q Braşov

EVALUAREA ACTIVITĂŢII
FORMATORU LU I

-gradul de realizare a obiectivelor
6% 6%

88%

Sesiunea 22-24.04.2019
HOTEL CARPAŢI, PredeaL
EVALUAREA ACTIVITĂŢII

FO RMATO RU LU I

5%

-grodul de realizare a obiectivelor

9%

p.

Sesiunea 01 -03 07.2019
HOTEL CARPAŢI, PredeaL
EVALUAREA ACTIVITAŢII

FORMATORULUI

-gradul de realîzare a obiectivelor

92%

I

f. bine
. exceLent

Śase (6) sesiuni din 10 ating procentul maxim de 100% Tn ceea ce priveşte
“realizar i aducerli La îndepiinire a obiectivelor propuse”; considerăm că acest fapt
atingerea Tn formă aptimă a ceea ce formatorii cu urmărit pe parcursul sesiunilor,
integrat In scopullobiectivul general şi specific a! proiectului.

Operator de date Cu caracter personal in conformltate Cu Regulamentul (UE) 2016/679 aS Parlamentului European şl aS Consiliului din 27 aprilie 2016



2. sesiunealcursul a furnizat suficiente informaţii

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

Ses~unea 25-27.02.2019 Sesiunea 11.03.-i 3.03.2019
HOTEL CARPAŢI, Predeat HOTEL CARPAŢI, Predeal
EVALUAREA ACTIVITĂŢII EVALUAREA ACTIVITĂŢII FORMATORULUI

FORMATORULU
-cursut a furnizat suficiente

-cursut a furnizat suficiente informaţii
informaţii

5%

f.bine
excelent

exceLent

Sesiunea 1 - 25..03.-27.03.2019 Sesiunea 2 - 25..03.-27.03.2019
HOTEL CARPAŢI PredeaL HOTEL Q. Braşov

EVALUAREA ACTIVITĂTII FORMATORULUIEVALUAREA ACTIVITĂŢII FORMATORULUI

-cursul a Jurnizat suficiente
-cursul a furnizat suficiente informatfi

informaţii- 5% 6%
6%

stab
f. bine bine

excetent f. bine

excetent

Sesiunea 08.04- 10.04.2019 Sesiunea 22- 24.04.2019
HOTEL CARPAŢI Predeat HOTEL CARPÁŢI, Predeal

EVALUAREA ACTIVITÁŢII FORMATORULUI EVALUAREA ACTIVITĂŢII FORMATORULUI

-cursul a furnizat suţ;ciente -cursul a furnizat suficienteinformaţii- informaçü
4%

f. bine exceLent
exceLent

Sesiunea 1 . 13-15.05.2019 Sesiunea 2- 13- 15.05.2019
HOTEL CARPAŢI, Predeal HOTEL BULEVARD PredeatEVALUAREA ACTIVITÂTII FORIMTORULUI

EVALUAREA ACTIVITĂŢII FORMATORULUI
cursul a fumizat suficiente informo~ii

-cursul a furnizat suficiente
informaţii

exceLent I. bine
excetent100%

Sesiunea 27 -29.05.2019 Sesiunea 27-29.05.2019
HOTEL BULEVARD Predeal HOTEL BULEVARD Predeat

EVALUAREA ACTIVITĂŢII FORMÂTORULUI EVALUAREA ACTIVITĂŢII FORJMTORULUI

-cursul a furnizat suficiente -cursul a furrýzot suficiente
informaţii- informaţii

excetent exceLent
100% 100%

14/34
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Cinci (5) din cele 10 sesiuni (50%) punctează gradul de satisfacţie at participanţilor
ca fund de 100%, demonstrând atingerea obiectivutui de coerenţă în transmiterea de
suficiente informaţii catre cursanţi, impactul fund extrem de pozitiv, obiectivut
formare fund din nou atins.

de

I 3. sesiunealcursul a contribuit Ia obţinerea de noi competenţe I
Seslunea 25-27.02.2019
HOTEL CARPAŢI, Predeal
EVALUAREA ACTIV TAŢII

FORMATORULUI

-obţinerea de fbi competenţe in
urma participárii

100%
exceLent

Sesiunea 1 . 25.03-27.03.2019
HOTEL CARPÁŢI Predeat

EVÁLLJÁREA ACTIVITATII FOR~MTORULUI

.obţinerea de not competenţe In urmo
participării

f. bine

excelent

Sesiunea 08.04- 10.04.2019
HOTEL CÁRPAŢI PredeaL

EVALUAREA ACTIVITATII FORMATORULU

-obţinerea de not competenţe in urmo
participărü

100%

f. bine

exceLent

Sesiunea 11.03-13.03.2019
HOTEL CARPAŢI, PredeaL

EVALUAREA ACTIVITAŢII FO~4TORULUI

-obţinereo de not competenţe in urma
participärii

95%

f. bine

exce lent

Sesiunea2 - 25.03.-27.03.2019
HOTEL Q Braşov

EVALUAREA ACTIVITĂŢII FORMÂTORULUI

-obţinerea de not competenţe în urma
par ticipării

78%

Sesiunea 22-24.04.2019
HOTEL CARPATI, Predeat
EVALUAREA ACTIVJTĂŢII

FORPMTORU LU I

ť. bine

excelent

-obţinerea de not competenţe in
urma participârii

90%

~1O%

f. bine

excelent

Sesiunea 2- 13- 15.05.2019
HOTEL BULEVARD PredeaL

EVALUAREA ACTIVITĂŢII FORMÂTORULUI

-obţinerea de not competenţe in urma
parttcipărit

14%

f. bine
excetent

15/34
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Sesiunea 27 -29.05.2019 Sesiuneaül -03,07,2019

4. conţinutui a fost transmis în secvenţe logice, cu iegături între aspectele
teoretice ~i cele practice

Sesiunea 11.03.13.03.2019
HOTEL CÂRPÁŢI, PredeaL

EVAKUAREA ACTIVITAŢII FORMATORULUI

-continutul a fost transmis in secvente
logice, Cu legoturi intre aspectele

teretice Si cele practice-
5%

f. bine
exce Lent

Sesiunea 2 -25-27.03.2019
HOTEL Q Brasov

EVALIJAREA ACTIVITĂŢII FORMATORULUI

•conţinutul a fost transmis în secvençe
logice, cu Iegătură între aspectete

teoretice şi cele practice-

17%

f. bine

exceLent

16/34

HOTEL BULEVARD Predeal
EVALUÁREA ACTIVITĂŢII FORMATORULUI

•obţinerea de noi competenţe in urmo
participării

17%

f. bine
exceLent

HOTEL CARPAŢI, PredeaL
EVALUAREA ACTIVITAŢII FOR.MATORULUI

-obţinerea de fbi competençe in urma
participării

4%
4%

bine
f. bine

exceLent

Operator de date Cu caracter personal in canformitate as Regulamentul (Ufl 20 16/679 at Parlamentului European şi at Consiliutui din 27 aprilie 2016



95%

82%

18%

96%

5%

4%

f. bine
excetent

f. bine
excetent

É.bine
excelent

17/34

Sesiunea 22- 2404.2019
HOTEL CARPATI, PredeaL

EVALUAREA ACTIVITĂTII FORMATORULUI

-continutul a ţost transmis in secvente
logice, Cu legaturi intre aspectele

teretice Si cele practice

Sesiunea 2- 13-15.05.2019
HOTEL BULEVARD PredeaL

EVAKUAREA ACTIVITĂTII FORMATORULUI

-cant inutul a fost transmis in secvente
logice, cu legături între aspectele

teoretice şi cele practice

Sesiunea 01-03.07.2019
HOTEL CARPATI PredeaL

EVALUAREA ACTIVITĂTII FORMATORULUI

-materialul a fost prezentot ?ntr-o
manieră logică, structurată, dinamică

Operator de dote a, caracter personal La conformitate cu Regulamentul (LJE) 2036/679 al Parťamentului European $ al Consiliului din 27 aprilie 2016



5. materialele auxiliare au fast bine realizate, adecvate ca $ continut

Sesiunea 25-27.02.2019 Sesiunea 11.03-13.03.2019
HOTEL CÁRPAŢI, Predeat HOTEL CARPAŢI, Predeat

EVALUAREA ACTIVITÂŢII FORJMTORULUI EVALUAREA ACTIVITÁŢII
FO RMATO RU LU I

-materialele ouxiliore ou fast bine -materials/s auxiliare au fost binsrealizate şi odecvote CO Şi Con ţIflUt realizate şi adecvate Ca ~i con ţinut
5%

F f. bins
excetent

excetent

Sesiunea I - 25.03. -27.03.2019
Sesiunea 2 - 25.03. -27.03.2019HOTEL CARPAŢI, Predeal

EVALUARFA ACTIVITĂŢII FORMÁTORULUI HOTEL ą Bra~ov
EVALUAREA ACTIVITAŢII FORMATORULUI

-materialele auxilicre au fost bine
realizate şi adecvote ~ ~ ‘nţ~’,~. -materialele auxihare au fast bins

realizate şi adec vote cc şi con ţinut
6%

f. bine?. bins
78%

excelent excetent

Sesiuneaos.04- 10.04.2019 Sesiunea22 -24.04.2019
HOTEL CARPAŢI, Predeat HOTEL CARPAŢI, Predeal

EVALUAREA ACTIVITĂŢII FOR)MTORULUI EVALUAREA ACTIVITĂŢII FORMATORULUI

-materialele ouxiliare ou fost bins -materiolełe auxiliare au fast bins
realizate şi adecvote cc şi conţinut- realizate şi adecvate Ca Şi con ţinut

3%

f. bine excetent

excelent

Sesiunea 1 . 13- 15.05.2019 Sesiunea 2- 13- 15.05.2019
HOTEL CARPAŢI, Predeat HOTEL BULEVARO Predeat

EVALUAREA ACTIVITÁTIIEVALUAREA ACTIVITÂŢII FORMATORULUI
FOFtMATORULUI -

-materials/s auxiliare au fast b/ne
-materioiele auxiliare au fost b/ne reclines şi

adecvate Cű şi con çinutrealizate şi adecvate cc şi con ţinut

excelent ť. bins
91% excetent

Sesiunea 27-29.05.2019 Sesiunea 01 - 03,07,2019
HOTEL BULEVARD Predeat HOTEL CARPAŢI, Predeal

EVALUAREA ACTIVITĂŢII FOPJAATORULUI EVALUAREA ACTIVITÁTII FOFU*4TORULUI

-materialele auxiliare Cu fast bins realizate -materialele auxil,are Cu fost bine reef izote
N adecvate cc şi con ţinut- Si adecvate CC 5~ continut

8%
11

f. bine
f. bins excetent

excelent89%

18/34
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6. studille de caz au fast adecvate

Sesiunea 27-29.05.2019
HOTEL BULEVARD PredeaL
EVALUAREA ACTIVITATII

FO RMATO RU LU I

100%
exceLent

Sesiunea 11.03.-i 3.03.2019
HOTEL CARPATI, Predeat
EVALUAREA ACTIVITATII

FORMATORU LU I

-studiile de COZ cu fast odecvate
5%

Sesiunea 2- 25.01-27.03.2019
HOTEL Q Braşov

EVALUAREA ACTIVITAŢII FOR)MTORULUI

-studiile de caz au fast adecvate

5%

F
bine

1. bine

excelent

Sesiunea 22 24.04.2019
HOTEL CARPATI, PredeaL
EVALUAREA ACTIVITÄTII

FORMATORULUI

f. bine

excetent

-stuciiile de caz au fost adecvate

5%

Sesiunea 2- 13- 15.05.2019
HOTEL BULEVARD PredeaL

EVALUAREA ACTIVITĂTII FOR?MTORULUI

-studlile de coz aufost adecvote

82%

18%

•f. bine

exceLent

f. bine

exceLent

19/34

-studlile tie caz cia fost adecvate

Sesiunea 01-03.07.2019
HOTEL CARPATI, PredeaL

EVALUAREA ACTIVITĂŢII FORMATORULUI

-studiile cit cat a., fast adecvate

f. bine

92% excetent

10.

Operator de date Cu caracter personal in confarm itate cc, Regulamentul (UĘ 20161679al Parlamentulul European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016



7. dacă materialul a fost prezentat într-o manieră Iogică, structurată, dinamică şi
interesantă

Sesiunea 25-27.02.2019 Sesiunea II.03-13.03.2019
HOTEL CARPAŢI, PredeaL HOTEL CARPA’ŢI , Predeat

EVALUAREA ACTIVITĂŢII EVĂLUATORULUI EVALUAREA ACTIVITAŢII FORMATORULUI

-materialul a fost prezentat intr-o -materialul a fost prezentat intr-o
maniera logica, structurata, dinamica monieră logică, structurată, dinamică

si interesanta

5%

(. bine
c<celent

100% 95%
excetent

2.
Sesiuneal - 25.03.27.03.2019 Sesiunea 2- 25.03-27.03.2019

HOTEL CARPAŢI, PredeaL HOTEL Q Braşov
EVALUAREAACTIVITÄŢII FORMÂTORULUI EVALUAREA ACTIVITĂŢ(I FORMATORULUI

-mat erialul a fast prezentat ,ntr-o -materialul a fost prezentat intr-o
maniera Iogica,structurata.dinamka Sl maniera logica, structurata, dinamica 55

interesanta interesanta -

6% 11%

Dine
(. Dine

excetent

Sesiunea 08.04- 10.04.2019
HOTEL CARPAŢI Predeal Sesiunea22-24.04.2019

EVALUAREA ACTIVITĂŢII FORMATORULUI HOTEL CARPA’ŢI , Predeat
EVALUAREA ACTIVITÂTII FORMATORULUI

-materialu! a fast prezentat intr-o
maniero logica, structurata, dinamica -materialul a fost prezentat într-o

Si interesanta manieră logică, structuratä, dinomică

75%
f. Dine

exceLent

Sesiunea 1 -13- 15.05.2019 Sesiunea 2- 13- 15.05.2019
HOTEL CARPAŢI , PredeaL HOTEL BULEVARD PredeaL
EVALUAREA ACTIVITÁŢII EVALUAREA ACTIVITĂŢII FOR?k&TORULUI

FORMATORULUI

-materialul a fost prezentot lntr-o-materialul a fost prezentat într-o manieră ‘ogică, structuratč, dinamicč
manieră (ogică, structurată,

dinamică

excetent 14%

f. Dine

exceLent

Sesiunea 27 29.05.2019 Sesiunea 01-03.07.2019
HOTEL BULEVARD Predeal HOTEL CARPA’ŢI Predeat

EVALUAREA ACTIVITÁTII FORMATORULUI EVALUAREA ACTIVITĂŢII FORPMTORULUI

-materialul a fostprezentat intr-o -materialul a fast prezentot tntr-o
manierč logică, structurată, .mameră Iogică, structurată, dinamicădinamică

4%

5. bine
excelent

20 I 34

Operator do dote cu carecter personal in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 ci Parlamentului European şl ci Consllluiui din 27 aprille 2016



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

Seslunea 25-27.02.2019
HOTEL CARPĂŢI. PredeaL
EVALUAREA ACTIVITAŢ’I

EVALUATORU LU I

(. Dine

exceLent

Sesiunea 1 - 13- 15.05.2019
HOTEL CARPATI Predeal

EVALUAREA ACTIVITATII FORMATORULUI

jeed-back-uL furnizat de activităçile
practice a fast util

100% excetent

6.

76%

f. Dine
exceLent

f. Dine

excetent

Sesiunea 22 - 24.04.2019
HOTEL CARPÁŢI, Predeat

EVALUAREA ACTIVITAŢII EVALUATORUWI

-feed-back-ui furnizat de activităţite
practice a fost utii -

84%

10%
(. bine
excelent

Sesiunea2 -13- 15.052
HOTEL BULEVARD Pred

EVALUAREA ACTIVITĂTII FORJMTORULUI

-feed-back-ui furnizat de activităţiłe
practice a fast util

18%

. Dine
exceLent

21 / 34

-feed-back-ui furnizat de activităţi(e
practice a fost util -

exceLent

Sesiunea 1 - 25.03-27.03.2019
HOTEL Q Braśov

EVALUAREA ACTIVITAŢII EVALUATORULUI

feed back ul furnizat de activităţile
practice a fost utit -

6%

94%

Sesiunea 11.03-13.03.2019
HOTEL CARPAŢI, Predeal
EVALUAREA ACTIVITAŢII

EVALUATO RU LU I

-feed-back-ui furnizat de activităţiie
practice a fost utii

5%

84%

Sesiunea- 2- 2503.-27.03.2019
HOTEL Q, Braşov

EVALUAREA ACTIVITATII EVALUATORULUI

-feed-back-ui furnizat de activitä(tie
practice a fost utti -

2.

4-

Operator de date cu caracter personal in conforrnltate cu Regulamentul ((.IE) 2016/679 at Pariamentulul European şi at consiliulul din 27 apriiie 2036



Sesfunea 01-03.07.2019
HOTEL CARPA’ŢI , Predeal

EVALUAREA ACTIV!TÁŢII FORMATORULUI

-feed-bock-ui furnizat de activităţile
practice a fast utlI

4%
4%

bine
(. bine

92% excelent

10.

Legat de obţinerea de nol competenţe ca şi consecinţă sine qua non, formatorii au
avut ca ~i abjectly permanent prezentarea şi susţinerea informaţiil.or, cu urmărirea
LegăturiLor dintre aspecteLe teoretice ~i cete practice. In acest sens, partea “practică”
desfăşurată în cadruL sesiuniLor se regăseşte concentrată în formuLareLe de evaLuare sub
criteriuL caracteruLu-i adecvat aL studiiLor de caz supuse discuţiiLor.

ConcLuzionând, putem încadra şi concentra rezuLtateLe sesiuniLor atât din prisma
prezenţei, pregătirii formatoriLor, cât şi a impLicării acestora în obţinerea de rezuLtate
cuantificabiLe, paLpabiLe, Legate de atingerea obiectiveLor propuse, obţinerea satisfacţiei
participanţitor ~i 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
pa rte.

EVALUAREA ORGANIZARII (servicii hoteliere-cazare, masă)

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
sesiunii de 3 ziLe, moduL efectiv în care se reaLizează prestarea serviciiLor de organizare
componente ~i moduLe de formare în cadruL impLementării proiectuLui, “Instruire orizontaLă
pentru potenţiaLii beneficiari şi beneficiarii FESI, precum ~i instruire specifică pentru
beneficiarii 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 şi în conformitate Cu
ceteLaLte obLigaţii asumate in contractuL semnat cu furnizoruL de servicil S.C. AGRAFICS
COMMUNICATION S.R.L., respectiv servicii de cazare La hoteL, servicii de masă atat pentru
participanţi, cât şi pentru formatori ~i organizatorti de curs.

a. aprecierea Iocaţiei

Seslunea 25-27.02.2019 .

HOTEL CÁRPAŢI. Predeat Sesiunea 11.03.-i 3.03.2019
EVALUAREA ORGANIZĂRII HOTEL CARPAŢJ, PredeaL

-taco ţie- EVALUAREA ORGANIZĂRII

18% -locaţ;e

excetent

excetent

f bună

22 I 34
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Sesiunea 2 . 25.03-27.03.2019
HOTELQBra;ov

EVALUAREA ORGANIZARII
iocaţie

Sesiunea22 - 24.04.2019
HOTEL CARPAŢI, PredeaL
EVALUAREA ORGANIZARII

-Řocaţie

Sesiunea 2-13- 15.05.2019
HOTEL BULEVARD Predeat
EVALUAREA ORGANIZÂRII

- iocaţie

excelent

f bună

exceLent

exceLent

f bună

buna

17%

Sesiunea 27- 29.05.2019
HOTEL BULEVARD PredeaL

EVALUAREA ORGANIZĂRII

16

- Iocaţie

exceLent

f bună

buna

satisfacator

8%

Sesiunea 01-03,07,2019
HOTEL CARPATI, Predeat
EVALUAREA ORGANIZĂRII

4%
- iocaţie

exceLent

f bună
buna

23 / 34
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1

b. aprecierea serviciiior de cazare $ masă

24 /34

8.

Operator de date Cu carocter personal in conformitate Cu Regulamentul (LIE) 2016/679a1 Partamen tutu! European şi at Consitiulul din 27 aprille 2016



Sesiunea 27- 29.05.2019
HOTEL BULEVARD PredeaL
EVALUAREA ORGANIZARII

serviciiie de cazare, masă

28% exceLent
f buná

39% buna
satisfacator

excetent
f bună
buna

c. aprecierea răspunsului prompt al coordonatorulul Ia cerinţele participanţilor

25 I 34

11%

Sesiunea 01-03.07.2019
HOTEL CARPATI, PredeaL
EVALUAREA ORGANIZARII

-serviciile de cazare, masă

8%

25%

Operator de date cu carocter personal in conformitate Cu Regulamentul (LIE) 20161679 al Parlamentulul European $ ol Consiliului din 27 aprilie 2036



Astfel:

Sesiunea 11.03.13.03.2019
HOTEL BULEVARD, PredeaL
EVALUAREA CONŢINUTULUI
-recomandarea cursulul

f muttumit

muLtumit

26 / 34

Pornind tot de La evaiuările completate La finele sesiuniLor, Se constată foptul că, în marea
br mojoritate, paticiponţii au considerot răspunsul coordonatoribor 10 sobicitările br ca fund
prompt, fund încadrat în cobificative cuprinse de 10 “bun” Ia ,,excelent”, aşa cum SE poate vedea
in graficele de mal sin.

Revenim astfel La secţiunea Evaluarea con ţinutubui, secţiune în core este surprins gradub in
‘ participanţii vor recomanda cursub ~i aLtor actori interesaţi. Redăm mai jos diagramele

aferente acestui aspect surprins pentru fiecare sesiune de formare în parte.
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9.

În şase (6) din cele zece sesiuni analizate, procentu! care ref!ectă gradu! de
mu! ţumire a! participanţi!or prin prisma recomandării acestui curs şi altor persoane In
scopul de a participđrii In perspectivă, este maxim. Trei (3) sesiuni au, din prisma
aceluiaşi criteriu, procente de peste 90%, respectiv 94%, 95% şi 96%, far ~ase din tre ele au
cota maximă de 1O07~.

Concluzii:
1. A crescut graduL de înţelegere aL importanţei comunicării prin apticaţia online ~i po~ta

eLectronică prin faptuL că piLotarea ~i imptementarea sesiunilor de formare se face pe
baza înscrierii onLine, jar comunicarea Cu potenţiaLii participanţi/ apLicanţi se face prin
utiLizarea po~tei electronice.

2. Continuarea incLuderli reprezentanţiLor administraţiei pub[ice de La niveL teritoriaL în
proiecteLe viitoare pentru formare pe această tematică.

3. Continuarea comunicării prin apLicaţia onLine şi poşta eLectronică cu persoaneLe
interesate pentru a participa l.a sesiuniLe de formare, în vederea asigurării premiseLor de
dezvoLtarea durabiLă.

4. DateLe utiLizate pentru eLaborarea anaLizei au fost extrase/ exportate din apLicaţia
online ~i au fost coretate în mod direct cu Listete de participanţi.
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5. Întrucât număruL persoaneLor iniţiat înscrise a fost evident mai mare decât LocuriLe
disponibiLe, se remarcă un interes evident ridicat pentru participare in cadrul sesiuniLor
de formare organizate de ANFP prin proiecteLe demarate ~i afLate în deruLare; se
impune astfeL o supLimentare de Locuri disponibiLe, Tn perspectiva şi în Limita
posibilităţii, în cadruL unor proiecte viitoare.

6. SubLiniem faptut că, seLectarea participanţiLor, Cu respectarea grupuLui ţintă, se
recomandă a fi efectuată într-o proporţie mai mare, CU trimitere câtre instituţiiLe
aferente judeţeLor de La Care flu a existat participare, pentru 0 acoperire regionaL
teritoriaLă echitabiLă.

7. În urma parcurgeril tuturor formuLareLor compLetate pentru ceLe 10 sesiuni, au fost
evidenţiate şi alte tematici de abordat, precum:

ś• cadrul legal si institutional;
ś• coruptia;
ś• comportament neintegru cauze si consecinte;
ś• analiza riscurilor;
•. prevenirea fraudelor;
ś• masuri si sisteme de prevenire a fraudelor;
ś• notiuni de drept administrativ;
+ Sistemul PREVENT.

Este, de asemenea, de urmărit, un grad de vizibiLitate mai mare în ceea ce priveşte
activitatea ANFP, atât prin prisma activităţiLor specifice cuprinse Tn proiecteLe demarate,
impLementate sau Tn deruLare, cât mai aLes pentru ceLe Ce se pot regăsi Tn perspectiva
activităţii ANFP, Cu scopuL creării premiseLor necesare cre~terii capacităţii instituţiilor
beneficiare şi potenţial beneficiare FESI de a gestiona proceseLe aferente etapeLor de
pregătire, derulare, evaLuare şj monitorizare proiecte, precum şi în vederea îmbunătăţirii
competer’ţeLor acestora în domeniiLe specifice identificate.

Per ansambLu, aprecieriLe concentrate ~i evidenţiate au fost predominant pozitive,
atirigând niveL maxim, iar organizarea sesiuniLor, din toate punctete de vedere considerăm
că a servit scopuLui proiectuLui, participanţii fund instruiţi în cadruL sesiunii de formare în
acord cu obiectiveLe proiectuLui. Pe baza informaţiitor coLectate, se poate afirma că
obiectiveLe prezentei anaLize au fost atinse.

ProcenteLe înregistrate cumuLează peste 80% de procente de satisfacţie. AprecieriLe
mai puţin pozitive, devin totuşi iretevate. SubLiniem faptuL că, în cuprinsut formutaruLui de
evaLuare, pentru criteriiLe prestabiLite pentru care participanţii au acordat
caaLificative/aprecieri mai puţin favorabiLe, flu există totu~i posibiLitatea
detaLierii/expLicitării motiveLor care au determinat acordarea de către ace~tiai a unor
astfeL de caLificative.

ConcLuzionând, putem afirma că impactut sesiuniLor de formare aferente
Componentei 2 ModutuL 1 fost unuL extrem de pozitiv, asigurându-se astfeL un grad bun de
informare ~i promovare a proiectuLui. AstfeL, concentrând dateLe obţinute, concLuzionăm:
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Sesiunea 25.02.2019 - 27.02.2019, HOTEL CARPAŢI, Predeal

Sesiunea 25 -27 02.2019 Sesiunea 25 -2702 2019
HOTEL CARPAŢ, Predeal HOTEL CARPATI Predeal

EVALUARE CONŢINUT EVALUAREA ACTIVITĂŢII
-media valorilor procentua e per FORMATORLJLUI
sesiune in functie de calificati -media valorilor procentuale per

sesiuneîn functie de calificativ

100%
% excelent

excetent

foarte muLtumit

Sesiunea 25 - 27.02.2019
HOTEL CARPAŢI, Predeal
EVALUAREA ORGANIZARII

-media valorilar procentuale per
sesiune in functie de calificativ

% exceLent

% foarte bine

Sesiunea 11.03.2019 - 13.03 .2019, HOTEL CARPAŢI, Predeal

Sesîunea 11.03-13.03.2019 Sesiunea 11.03-13.03.2019
HOTEL CARPATI, PredeaL HOTEL CARPATI, PredeaL

EVALUAREA CONŢINUTULUI EVALUAREA AaIvITĂŢII FORMATORULUI
media valorilor procentuale per media valorilor procentuale persesiune in Ťunctie de calificativsesiune in functie de calificativ

% e celent
foarte bine % foarte bine

bine

Sesiunea 11.01-13.03.2019
HOTEL CARPATI, PredeaL

EVALUAREA ORGANIZĂRII
-media valorilorprocentuale per
sesiune in functie de calificati’,

% excelent

% foarte bine

29 I 34

Operator de date Cu caracter personal in conformitate cu Regulamentul (LIE) 2016 6790! Pariamentutul European şi at Consiliulut din 27 aprilie 2016



Sesiunea 1 25.03.2019 - 27.03 .2019, HOTEL CÁRPAŢI, Predeal

Sesu~nea 1 25.03.-27.03.2019 5~~nea I - 25.03.-27.03.2019HOTEL CARPAŢI Predeat
HOTEL CARPATI Predeat EVALUAREA ACTIVITĂŢII

EVALUÁREA CONŢINUTULUI FORMÁTORULUI
media valorilor procentuale per-media valorilorprocentuale per sesiune în functie de calificativ

sesiune în runctie de calificativ

foarte % excelent
iriuLtumit

94% % foarte binemuLtumit

Sesiunea 1 - 25.03-27.03.2019
HOTEL CARPAŢI Predeal

EVALUAREA ORGANIZĂRII
-media valorilorprocentuate per
sesiwie în functie de calificativ

% exceLent

I % foarte bine

%bine

Sesiunea 2 25.03.2019 - 27.03.2019, HOTEL CARPATI, Predeal

Sesiunea 2 - 25.O3.-27.03.2019 Sesiunea 2- 25.03.-27.03.2019
HOTEL BULEVARO, PredeaHOTEL BULEVÁRD, Predea EVALIJAREA ACTIVITĂŢII FORMÂTORULUI

EVALUAREA CQNŢINUTULUI -media valorilorprocentuale per
-media valorilor procentuale per sesiune în functie de calificativ
sesiune in ,functie de calificativ- 2% 1%

18%
22% % excetent

% foarte bine
% foarte muLtumit 79% % bine

% muLtumit 1% sLab76%
% nemuLtumit

Sesiunea 2- 25.03-27.03.2019
HOTEL BULEVARD, Predea
EVALUAREA ORGANIZĂRII

-media valorilor procentuale per
sesiune in functie de calificativ

% excelent
— % foarte bine

% bine
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Sesiunea 08.04.2019 - 10.04.20 19, HOTEL CARPAŢI, Predeal

Sesiunea 08.04- 10.04.2019
HOTEL CARPAŢI PredeaL

EVALUAREA CONTINUTULUI
media vatorilorprocentuale per
sesiune », functie de calificativ

foarte mutţumit

mutţurnit

Sesiunea 08.04 10.04.2019
HOTEL CÁRPAŢI PredeaL

EVALUAREA ACTIVITATII FORMATORULUI
media valorilorprocentuale per
sesiune In functie de calificativ

excelent
foarte bine

Sesiunea 08.04- 10.04.2019
HOTEL CARPAŢI PredeaL

EVALUAREA ORGANIZARII
-media valorilorprocentuale per
sesiune în functie de caiificativ

% excelent
% foarte bine
% bine

Sesiunea 22.04.2019 - 24.04 .2019, HOTEL CARPAŢI, Predeal

Sesiunea 22- 24.04.2019
HOTEL CARPAŢI, Predeat

EVALUARE CONTINUT
-media valorilor procentuale per
sesiune In functie de caiificativ

Sesiunea 22- 24.04.2019
HOTEL CÁRPAŢI, Predeat
EVALUAREÁ ACTIvITĂŢII

FORMATORU LU I
-media valorilor procentuote per
sesiune în functie de caflficativ

99%

foarte muLţumit
muLţumit

N

Sesiunea 22 - 24.04.2019
HOTEL CARPATI, Predeal

EVALUAREA ORGANIZĂRII
media valorilor procentuale per
sesiune In functie de calificativ

98%

% exceLent

foarte bine

excelent
foarte bine
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Sesiunea 1 13.05.2019 - 15.05.2019, HOTEL CÁRPAŢI, Predeal

Sesiunea 1 - 13- 15.05.2019 Sesiunea 1 - 13- 15.05.2019HOTEL CARPAŢI, Predeal HOTEL CARPAŢI, Predeal
EVALUARE CONŢINUT EVALUAREA ACTIvÍrÁŢII FORMATORULUI

-media volorilor procentuale per -media valorilor procentuale per
sesiune in functie de colificativ sesiune in functie de calificativ

foarte muLţumit excetent

mulţumit

Sesiunea 1 - 13- 15.05.2019
HOTEL CÁRPAŢI, PredeaL
EVÁLLJAREA ORGANZĂRII

media valorilor procentuale per
sesiune in functie de caiificativ

excetent

foarte bine

Sesiunea 2 13.05.2019 - 15.05.2019, HOTEL BIJLEVARD, Predeal

Sesiunea 2 - 13- 15.05.2019 Sesiunea 2- 13- 15.05.2019
HOTEL CARPATI, PredeaL HOTEL CARPAŢI, PredeaLEVALUAREA ACTIVITĂŢII FORMATORULUIEVALUARE CONŢINUT

-media volorilor procentuale per -media valorilor procentuale persesiune in functie de calificativsesiune in functie de colificativ

foarte muLţumit

muLţumit 86%
% excelent
% foarte bine

Sesiunea2- 13- 15.05.2019
HOTEL CARPATI, Predeal

EVALUAREA ACTIVITĂŢII FORMATORUL.UI
-media vaiorilorprocentuaie per
sesiune in (unctie de calificativ

8% 8%
bine
exce Lent
foarte bine
bine
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Sesiunea 27.05.2019 - 29.05.2019, HOTEL BIJLEVARD, Predeal

Sesiunea 27 - 29.05.2019 Sesiunea 27 - 29052019
HOTEL BULEVARO Predeal HOTEL BULEVARD PredeaL

EVALUARE CONŢINUT EVALUAREA ACTIVITĂŢII FORMATORULU!
-media volorilor procentuale per -media vaLorilor procentuale per
sesiune in func tie de calificotiv- sesiune în functie de calificativ

% excelent

% foarte tine

% foarte muLţumit

% mutţumit

Sesiunea 27- 29.05.2019
HOTEL BULEVARD PredeaL
EVALUAREA ORGAN IZÂRII

-media “alorilorprocentuale per
sesiune in functie de calificativ

% excelent

% foarte tine

% tine

% satisfăcător

Sesiunea 27.05.2019 - 29.05.2019, HOTEL BULEVARD, Predeal

Sesiunea 01 -01072019 Sesiunea 01 03.07.2019
HOTEL CARPATI, PredeaL HOTEL CARPATI, PredeaL

EVALUAREA CONŢINUTULUI EVALUAREA ACTIVITĂTII FORMATORULUI
-media valorilor procentuale per -media valorilor procentuale per
sesiune in functie de całificativ- sesiune în functie de calificativ

% exceLentfoarte muLţumit
% ťoarte binemu(ţumit

Sesiunea 01 -03.07.20 9
HOTEL CARPAŢI. Predeal

EVALUAREA ORGANIZĂRII
-media valorilor procen uale per
sesiune in functie de cali~cativ

4%
12%

% excetent

% foarte tine

% tine
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CONCLUZII PER MODUL C2MI, 10 SESIUNI, 200 DE PARTICIPANŢI

După cum se poate observa, La nivel de modul C2M1, procentele cumulate în
situaţia a 200 de participanţi in cadrul a 10 sesiuni de ~formare înregistrează pentru două
din cele două criteril valori de peste 90% ca ~i grad maxim de satisfacţie.

In situaţia evaluării organizării, se mnregistrează procente pentru toate cele 4
categorii de calificative. Dinamica aceasta se datorează aprecierilor ma! puţin
pozitiveacordate de participanţi La sesiunile de formare din Locaţiile diferite faţă de cea a
HoteLui Carpaţi, care întruneşte Ia modul real nivelul de apreciere hotelieră de 4 stele.

Astfel:

EVALIJARE
EVALUARE EVALUARE

LOCATIE PERIOADA ACTIVITATE
CONŢINUT ORGANIZARE

FORMATOR

Hotel Corpoţi, I 25 - 27.03.2019
PredeaL

Hotel Q Bra~ov 25 - 27.03.2019

Hotel Bulevard, 27- 29.05.2019
PredeaL

Din păcate, aprecierile ma! puţin pozitive nu î~i regăsesc justificareal motivarea
detaliată in cadrul formularelor de evaluare completate, fund practic imposibild
prezentarea punctuald a acestora.
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