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FORMA DE EVALUARE A
PROGRAMULUI MOBILITATII IN ROMANIA

1. In timpul mobilitatii in Romania, au fost vizitate locuri legate de tema proiectului
Leonardo?
0.......1......2......3......4......5

8 32
Comentariile Dvs.: Participantii au apreciat foarte mult locurile (ferme agricole, unitati de
procesare si valorificare a productiei agricole, s.a.) vizitate; acestea au fost apreciate ca fiind
interesante si foarte utile din punct de vedere profesional.

2. Prezentarile locurilor vizitate au fost satisfacatoare?
0.......1......2......3......4......5

7 33
Comentariile Dvs.: Participantii au remarcat prezentarile (inclusiv traducerile) profesionale de pe
durata mobilitatii, ceea ce a contribuit la perceperea favorabila a obiectivelor vazute. Mobilitatea
a fost o cale buna de a cunoaste lucruri noi – idei de afaceri, valorificarea eficienta a resurselor
naturale, persoane si colectivitati implicate.

3. Cum apreciati calitatea mobilitatii in legatura cu cazarea?
0.......1......2......3......4......5

5 35

Calitatea hranei:
0.......1......2......3......4......5

9 31
Comentariile Dvs.: Participantii au formulat aprecieri pozitive cu privire la alimentatie.

4. Intalnirea a fost pe masura asteptarilor Dvs.?
0.......1......2......3......4......5

2 38
Comentariile Dvs.: Participantii precizeaza ca au primit multe informatii si au fost pusi in
contact cu realizari care reprezentat experiente noi; au apreciat lucrul bine facut al echipei din
Romania.
Totodata, au constatat ca Romania are un mare potential al resurselor naturale, sub aspect agricol
si economic. Anterior acestei mobilitati cunosteau destul de putin despre Romania, dar in prezent
au o viziune mai corecta asupra realitatilor.
Toti participantii au evidentiat programul interesant si foarte eficient de pe parcursul vizitelor.
In majoritate, au fost foarte satisfacuti de vizitele din Baragan si Dobrogea, prin varietatea
activitatilor agricole, florei, faunei, activitatilor de pescuit si de procesare a pestelui, ferma
apicola, precum si exemplele de agribussines, in zona Macin.

5. Ce nu v-a placut?
0.......1......2......3......4......5

2 2
Comentariile Dvs.: participantii ar fi dorit mai multe detalii asupra vestigiilor arheologice si
asupra Manastirii Halmyris, din zona Tulcea.

6. Ce credeti ca v-a placut cel mai mult??
0.......1......2......3......4......5

4 36
Comentariile Dvs.: Majoritatea participantilor au considerat foarte interesante si foarte eficiente
toate obiectivele vizitate. Majoritatea (32 participanti) au apreciat foarte mult vizita la

Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti si la obiective culturale
din Bucuresti (Palatul Parlamentului, Ateneul Roman, s.a.). 28 de persoane au evidentiat vizita la
ferma apicola si la Centrul de Cercetari Apicole din Tulcea. 25 de persoane au apreciat in mod
deosebit fermele agricole “Lombardi Agro” si “Adam Agroland”. De asemenea, participantii au
fost satisfacuti de vizitele la muzeele “Eco-Delta Dunarii” si cel al “Agriculturii” din Slobozia,
precum si de “Rezervatia Biosfera Delta Dunarii”.

7. Care a fost cea mai mare supriza?
0.......1......2......3......4......5

6

34

Comentariile Dvs.: 23 de persoane au precizat ca fiind cele mai mari surprize urmatoarele:
sentimentul ca sunt bineveniti; prietenia si profesionalismul oamenilor; mediul natural si
economic din Delta Dunarii.
34 de persoane au apreciat evolutiile favorabile in zonele rurale din Romania, dezvoltarea
agriculturii si a activitatilor specifice ca mijloace de subzistenta in mediul rural, in general, si in
Delta Dunarii.
Majoritatea s-a bucurat in mod deosebit de vizita la obiectivele economice din zona Tulcea,
inclusiv ferma apicola si Crama Macin.

8. Ce credeti ca va veti aminti din mobilitatea din Romania?
0.......1......2......3......4......5

5

35

Comentariile Dvs.: Cei mai multi dintre participanti precizeaza ca isi vor aminti de: mediul
natural si economic din Delta Dunarii (35); organizarea si activitatea obiectivelor economice din
zonele rurale (10); potentialul agricol al tarii si al zonelor vizitate (15); ospitalitatea persoanelor
cu care au avut de a face (19); fermele si dotarea acestora cu masini agricole (16);
profesionalismul oamenilor (15); progresele inregistrate in toata Romania (12); dezvoltarea
sectorului apicol (15).

9. Veti reveni vreodata in Romania?
0.......1......2......3......4......5

6 34
Comentariile Dvs.: toate persoanele doresc sa revina in Romania.
10. Opinia Dvs. despre mobilitatea din Romania:

Comentariile Dvs.: Toti participantii au adus multumiri organizatorilor mobilitatii din Romania,
atat pentru nivelul ridicat de profesionalism, dar si pentru felul in care a fost organizata si
condusa actiunea, informatiile stiintifice, tehnice si culturale primite.

Analize si concluzii
Interpretarea rezultatelor evaluarii au fost discutate pe parcursul teleconferintei coordonatorilor
proiectului din data de 24 iunie 2015.
-

Mobilitatea in Romania a fost un succes si au fost atinse obiectivele propuse.

-

Studentii romani au fost apreciati pentru implicarea lor in activitati agricole si pentru
initierea propriilor afaceri in acest domeniu, unde au ocazia sa puna in aplicare
cunostintele invatate.

-

De asemenea, studentii romani au fost apreciati pentru contributia la traducerile
prezentarilor pe parcursul mobilitatilor.

-

Au fost evidentiate aspecte importante ale mobilitatilor efectuate si a fost formulata
concluzia ca, acestea s-au dovedit a fi foarte utile pentru toți participanții prin abilitățile și
cunoștințele dobandite, prin formarea profesionala continua si dezvoltarea de parteneriate
bazate pe incredere, profesionalism si respect reciproc.

-

Fiecare echipa de studenti, in colaborare cu profesorii participanti, au elaborat prezentari
profesioniste care au adus in atentie importanta muncii in echipa, aspectele interculturale
si cunostintele de limba engleza, precum si competentele si abilitatile informatice.

-

Implicarea si integrarea tinerilor in munca de echipa, in grupuri internationale mixte, au
imbunatatit activitatea tuturor participantilor rezultand astfel proiecte bine structurate,
care au dezvaluit coerent realitatile din fiecare tara.

-

A fost subliniata, de asemenea, buna comunicare intre coordonatori in timpul punerii in
aplicare a sarcinilor locale/schimburilor de experienta si actualizarea activitatilor pe tot
parcursul mobilititatii.

