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DEPARTAMENT PROIECTE DE MOBILITATE 

 Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale 

 

Către: ASOCIATIA „CENTRUL DE STUDII LUCEAFARUL” 

Nr. candidatură: 2019-1-RO01-KA102-062107 

                                   

Tip evaluare: standard   

Suntem în măsură să vă comunicăm rezultatul evaluării Raportului Final aferent proiectului cu numărul de 
mai sus: acesta a fost aprobat în urma analizei documentelor transmise.  

  

În urma evaluării calitative, Raportul final al instituţiei dumneavoastră a obţinut 96 puncte din punctajul 
maxim posibil de 100 puncte. 

  

Mai jos regăsiţi comentarii şi recomandări privind evaluarea raportului: 

  

Relevanța proiectului: Raportul proiectului intitulat  «Profesia de asistent medical - garantia promovarii si 
mentinerii sanatatii fiintei umane” prezinta obiectivele si modalitatile prin care au fost  acestea realizate iar 
beneficiarul declara ca obiectivele proiectului au fost atinse integral, chiar daca a intervenit o usoara decalare a 
mobilitatilor datorita contextului pandemic cu Sars Cov2. Grupul tinta initial a suferit o  extindere a anilor I si 
II la anul III- asistent medical generalist. 

Proiectul s-a desfasurat in colaborare cu WBS TRAINING AG, in Germania. 

  

Grupul tinta careia i-a fost adresat proiectul a fost compus din 56 de elevi asistenti medicali generalisit  din 
anul I, II si III care au efectuat activitatile practice specifice in salile de demonstratie ale centrului de formare 
WBS, utilizand dotarile de ultima generatie. Sunt prezentate in raport  rezultatele mobilitatii, inclusiv 
activitatile de mobilitate care au dus la dobandirea fiecaruia dintre acestea. Beneficiarul a obtinut rezultatele 
prevazute in propunerea de proiect. Trainingul s-a desfasurat in spatiul german, in limba germana. Pentru 
toate activitatile practice, in demonstratiile practice s-au purtat discutii in limba germana referitoare la 
tehnicile de ingrijire executate, materialele si instrumentarul medical utilizat. S-au imbunatatit competentele 
cursantilor de utilizare a T.I.C prin implicarea in actiuni crosscurriculare si  realizarea proiectului in format 
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Powerpoint, precum si prin folosirea calculatorului si a tehnologiei comunicatiilor in actul de ingrijire 
medicala (proceduri, grafice, statistici, evaluari). 

  

Implementarea proiectului: 

Managementul proiectului este descris amanuntit si concret, furnizand toate informatiile necesare pentru a 
trage concluzia ca proiectul a fost bine gestionat. Au fost detaliate si dificultatile intampinate din cauza 
contextului pandemic si modalitatea de gestionare a situatiilor problematice pe parcursul implementarii 
proiectului . 

Aspectele logistice si practice gestionate de organizatiile implicate ofera toate informatiile necesare pentru a 
putea concluziona ca sunt potrivite tipului de activitate derulat. In plus, din descrierea facuta rezulta ca toate 
aspectele au fost negociate astfel incat sa se preintampine situatiile neprevazute si ca s-a comunicat si 
colaborat  in mod frecvent si constructiv cu partenerul de primire. 

In ceea ce priveste pregatirea lingvistica a participantilor rezulta ca a fost  relevanta  si se poate  concluziona ca 
a fost utila pentru participanti. Proiectul a necesitat suplimentarea licentelor de pregatire lingvistica OLS. 

  

Procesul de monitorizare a fost asigurat de toate partile implicate, prin monitor, tutori si elevi-monitori 
desemnati in acest scop. In planul de monitorizare au fost stabilite informatii referitoare la scop, ce se 
monitorizeaza si cine face monitorizarea.Prin activitatile de monitorizare derulate pe durata stagiului s-a 
urmarit progresul realizat de catre participanti pe parcursul mobilitatii  si modul in care participantii respecta 
prevederile contractuale asumate. 

               

Diseminarea proiectului: 

  

Impactul proiectului este prezentat pe toate planurile- la nivelul organizatiei de primire: impactul asupra 
participantilor (din punct de vedere profesional si personal) si  al capacitatii institutionale, dar si pe plan local 
si regional. Impactul este prezentat pe  termen mediu , iar observatiile facute la nivelul participantilor pot fi 
corelate cu rapoartele individuale. Descrierea impactului cuprinde indicatori de impact. 

Rezultatele selectate pentru diseminare sunt relevante pentru proiect si obiectivele sale si au fost diseminate 
de beneficiar dupa cum rezulta in descrierea activitatilor de diseminare in raport. Diseminarea cuprinde 
activitati de vizibilitate a proiectului, diseminare de rezultate si valorizare, cu  calendarul acestora clar 
specificat.   

 Comentarii generale/Sumar/Recomandări: 

Raportul este completat integral, beneficiarul raspunzand tuturor cerintelor. Obiectivele au fost atinse 
integral. Nu se pune sub semnul intrebarii daca s-au realizat sau nu activitatile, desi proiectul a 
traversat perioada dificila a pandemiei SarsCov 2 cu toate implicatiile.Proiectul nu a suferit interventia 
unei forte majore. 
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 Comentarii privind evaluarea aprofundată: N/A 

În cazul în care nu sunteţi de acord cu rezultatul evaluării, contestaţia dvs. trebuie transmisă în termen de 30 
de zile de la transmiterea prezentei notificări şi să fie însoţită de justificări. AN vă va răspunde în scris în 
termen de 30 de zile de la primirea contestaţiei. 

Pentru informaţii suplimentare, responsabilii de acţiune vă stau la dispoziţie. 

 Vă dorim mult succes în activitatea dumneavoastră şi vă asigurăm de întregul nostru sprijin în ceea ce 
priveşte activitatea de cooperare europeană în domeniul formării profesionale.  

Cu stimă,  

  

DEPARTAMENT PROIECTE DE MOBILITATE 

 Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale 
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