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2. Statistical information
In case you have any comments regarding the presented statistical
information, please include them here.
Luând în considerare statisticile furnizate în cele 5 secţiuni, trebuie să analizaţi dacă
acestea sunt corelate cu întreg conţinutul Cartei. În cazul în care acestea au suferit
modificări, trebuie să precizaţi care au fost motivele ce le-au cauzat și cum aţi soluţionat
situaţiile întâlnite, astfel încât să urmaţi în continuare cele prevăzute în Carta și în
documentele suport.
3. Participant Feedback
In case you have any comments regarding the presented statistical information, please
include them here.

Acest câmp este destinat analizării feedback-ului oferit de participanţi, atât în rapoartele
individuale, cât și în discuţiile ulterioare cu aceștia sau alte metode de colectare. De
asemenea, nu uitaţi să precizaţi aspectele pozitive identificate de aceștia, dar mai ales pe
cele care ar putea fi îmbunătăţite și soluţiile propuse pentru urmatoarele proiecte, dacă
există.
Se va acorda atenţie sporită statisticilor cu rata de succes scăzută, ţinând seama de faptul
că unele statistici sunt disponibile doar începând cu apelul de proiecte cu Carta VET din
2017.
Realizările slabe vor fi analizate și se vor oferi explicaţii privind apariţia acestora, precum
și măsuri de remediere care au fost sau urmează a fi implementate.
4. Implementation Progress – secţiuni obligatorii
Sectiunea 1
Please answer the following questions to provide an overall analysis of the implementation
of your internationalisation strategy and the impact of the VET Charter so far.
Use examples and the provided statistical information to support your conclusions.
What progress has been made towards achieving the main objectives of the approved
internationalisation strategy ?

În această secţiune se vor trata obiectivele principale din Strategia de Internaţionalizare a
Cartei VET deţinute și modul de atingere a acestora. Se vor enumera obiectivele și se vor
trata următoarele aspecte:
- descrierea modului în care obiectivele au fost atinse sau sunt în curs de a fi atinse
trebuie să fie argumentată pentru fiecare în parte, fără a conţine declaraţii general
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valabile. Aceasta înseamnă că trebuie să precizaţi aspectele măsurabile în baza cărora
declaraţi că obiectivele au fost/ vor fi atinse;
- dacă există, trebuie precizate modificările aduse obiectivelor specificate și ce impact
au avut acestea asupra implementării Cartei VET (acest gen de modificări nu poate fi
realizate fără acordul AN și, de obicei, se referă la restrângerea/lărgirea grupului
ţintă, sau schimbarea distribuirii mobilităţilor pe perioada implementării Cartei, de
exemplu);
- dacă există obiective care încă nu au fost atinse sau au fost atinse parţial, acestea
trebuie detaliate și oferite explicaţii pentru a se putea concluziona dacă impactul
asupra implementării celor aprobate prin Carta VET este minor sau, dacă e major,
care sunt măsurile de redresare previzionate de beneficiar .
ATENŢIE!!! La final trebuie să apreciaţi dacă obiectivele de implementare a Cartei VET
vizate până la acest moment au fost atinse sau nu și în ce măsură preconizaţi că vor fi
atinse obiectivele până la sfârșitul implementării (obiective parţiale/ totale).
Secţiunea 2
What was the impact of the VET Mobility Charter on the quality of project implementation?
In particular, please describe and analyse the impact of the Charter on:
the way participants were selected, prepared, monitored and supported during their
mobility
recognition and validation of learning outcomes
the process by which the project outcomes and impact were evaluated and disseminated

Luând în considerare obţinerea Cartei VET, trebuie să analizaţi impactul deţinerii
acesteia asupra:
- selecţiei participanţilor în proiectele încheiate, a modului în care aţi realizat pregătirea
acestora și a monitorizării și sprijinului oferit participanţilor pe perioada mobilităţii.
Luând în considerare numărul limitat de caractere, nu este necesar se intraţi în fiecare
aspect al selecţiei, pregătirii sau monitorizării, aceste detalii le-aţi tratat deja în
rapoartele finale ale proiectelor depuse cu Carta VET. Acum trebuie să apreciaţi în ce
măsură aceste activităţi se realizează mai ușor sau nu deţinând Carta VET;
- modului în care s-a realizat recunoașterea și validarea rezultatelor învăţării. Nu este
necesar sa intraţi în detaliile recunoașterii și ale validării, ci numai în prezentarea
aspectelor îmbunătăţite ca urmare a deţinerii Cartei VET raportat la proiectele
anterioare;
- procesului de evaluarea a impactului și a rezultatelor și a diseminării. Veţi lua în
considerare toate aspectele precizate și modul de îmbunătăţire, facilitarea realizării
acestora ca urmare a deţinerii Cartei VET.
Secţiunea 3
What was the impact of the VET Mobility Charter on the accredited organisation(s)? In
particular, please describe and analyse the impact of the Charter on:
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resources dedicated to the management and organisation of international activities and
cooperation
teaching and learning approaches
curricula
development of international networks and partnerships
perception of the organisation by learners, staff, actors in the labour market, and the
general public

Se va realiza o analiză a modului în care deţinerea Cartei VET a avut impact asupra unor
aspecte precum: resursele dedicate managementului și organizării activitaţilor de
cooperare transnaţionale, abordările de predare/învăţare la nivelul instituţiei,
dezvoltarea de reţele internaţionale și de parteneriate, dar și percepţia asupra
organizaţiei din perspectiva formabililor, a cadrelor, a partenerilor de pe piaţa muncii sau
a comunităţii. Este necesar să luaţi în considerare cum siguranţa obţinerii finanţării
pentru fiecare proiect cu carta a dus la regularizarea proceselor mai sus menţionate,
simplificându-vă astfel activitatea instituţională privind internaţionalizarea.
Secţiunea 4
What kind of challenges did you encounter during the implementation of your
internationalisation strategy so far, and how did you address them? In particular, include
information about:
changes in your organisation (for example, its status or structure)
changes in your operational environment (for example changes of legal framework or
national curricula)
any positive developments that contributed to better implementation of the strategy

În această secţiune se vor descrie pe larg toate obstacolele întâmpinate în implementarea
strategiei de internaţionalizare, dar și efectul acestor obstacole asupra întregii
implementării a Cartei VET, soluţiile găsite și eficienţa acestora. Pentru a structura
răspunsul ţineţi seama de faptul că trebuie să vă referiţi la:
- schimbări organizaţionale (de ex: diferite restructurări, dispariţia unor clase/specilizări
pe care le-aţi vizat, intrarea în procese de diviziune, schimbarea statutului organizaţiei,
desele schimbări de conducere a organizaţiei);
- schimbări în mediul operaţional (modificări de curriculă – ca de exemplu, revizuirea
sau actualizarea acesteia; modificări ale cadrului legal în care operaţi etc)
- orice schimbări pozitive la nivel organizaţional care au contribuit sau care au facilitat
implementarea strategiei de internaţionalizare.
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