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PREZENTARE GENERALĂ 
 În România, o serie de strategii cheie în domeniul educației sunt în implementare , vizând 
părăsirea timpurie a școlii, învățământul terțiar, învățarea pe tot parcursul vieții și educația și 
formarea profesională. Aceste strategii reprezintă condiționalități ex-ante pentru accesul României 
la fondurile UE în perioada de programare 2014-2020. Strategiile au fost adoptate de Guvernul 
României (GR) în 2015 și 2016, fiind aprobate de Comisia Europeană (CE). Un criteriu important 
de conformitate a fost includerea în fiecare strategie a unui cadru de monitorizare și evaluare pentru 
evaluarea progresului implementării și, în final, obținerea rezultatelor preconizate.  
 
 În acest context, Banca Mondială a acordat Ministerului Educației Naționale (MEN) 
asistență tehnică pentru elaborarea unei Metodologii de monitorizare și evaluare (M&E) și a 
instrumentelor de colectare și analiză a datelor și informațiilor necesare stabilirii direcțiilor de 
acțiune, mobilizării și alocării resurselor, în special pentru luarea deciziilor strategice, dar și pentru 
planificarea, gestionarea și controlul activităților. În același timp, Metodologia de M&E va permite 
adaptarea strategiilor pentru a reflecta schimbările la nivel de sistem, după caz, va oferi terților 
informații pentru analiză și va spori transparența față de beneficiarii direcți  și publicul larg. 
 

Succesului acestui demers depinde de aplicarea Metodologiei de M&E și de 
rezultateleaplicării ei. În acest scop, personal relevant din MEN și  instituții cheie a fost direct și 
activ implicat în procesul de elaborare și pilotare, oferind feedback, dar care au și beneficiat de 
formare, mentorat și îndrumare directă. Astfel, această Metodologie este adaptată nevoilor acestora 
și vizează adoptarea unor soluții bazate pe dovezi pentru a răspunde dificultăților în implementarea 
strategiilor. 
 

Prima versiune a Metodologiei de M&E a fost realizată de echipa BM în 2017 și a fost 
pilotată de MEN la finele anului 2017 și începutul anului 2018. Acest proces și-a demonstrat 
eficacitatea în evidențierea unor informații importante privind ritmul de implementare al 
strategiilor, un ritm lent și care, în consecință, a condus la scăderea performanțelor într-o serie de 
domenii cheie, în special în domeniul părăsirii timpurii a școlii. Important, rata PTȘ era de 17,3% 
în 2013, în 2016 de 18,5%, iar în 2017 de 18,1%. Acest proces de de monitorizare a permis MEN 
să înțeleagă motivele acestei deteriorări și să identifice obstacolele și oportunitățile, permițându-i 
să reacționeze eficient pentru a corecta tendința negativă. Mai mult, prin analizarea atentă a datelor 
și raportarea la contextul internațional, MEN a evidențiat diferențe persistente ale ratei PTȘ în 
mediul rural (26,6%) și cel urban (6,2% în municipii și17,4% în orașe și suburbii). Această analiză 
a fost prezentată în primul Raport anual de monitorizare și evaluare al MEN și, cel mai probabil, 
va determina redirecționarea măsurilor în 2018 către zonele rurale.  
 

Metodologia și instrumentele prezentate în acest document au fost revizuite astfel încât să 
reflecte experiența dobândită în prima rundă de aplicare, să rafineze abordarea de monitorizare și 
să extindă secțiunea de evaluare. Se preconizează că va spori și mai mult măsura în care MEN și 
alți factori interesați înțeleg condițiile, factorii și constrângerile cu care se confruntă în 
implementarea celor patru strategii din educație, facilitând luarea unor măsuri de remediere, după 
caz. În urma aplicării acestei Metodologii revizuite, MEN va elabora cel de-al doilea Raport anual 
de monitorizare, până la începutul anului 2019. Această metodologie reprezintă un set de 
instrumente ușor de adaptat, ce poate fi folosit pentru alte cadre strategice din educație pentru 
ghidarea dialogului privind politicile din acest domeniu. 
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INTRODUCERE 
 Acest document este realizat în cadrul Acordului de asistență tehnică încheiat între 
(MEN) și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Banca) la data de 29 
iunie 2016. În cadrul acordului, Banca oferă MEN „Asistență tehnică pentru dezvoltarea 
capacității de monitorizare și evaluare (M&E) a implementării strategiilor din domeniul 
învățământului”. Acordul face parte dintr-un proiect mai larg de M&E implementat de MEN cu 
finanțare de la Comisia Europeană (CE) în cadrul Programului Operațional Capacitate 
Administrativă (POCA). Proiectul mai amplu al MEN are ca obiect „monitorizarea și evaluarea 
strategiilor care reprezintă condiționalități ex-ante pentru sistemul de învățământ și pentru 
îmbunătățirea procesului decizional, prin monitorizarea performanțelor la nivel central și local”. 
Printre altele, Acordul prevede (i) elaborarea unei prime versiuni a Metodologiei și unor 
instrumente de monitorizare și evaluare (M&E) (predată în mai 2017); (ii) revizuirea 
Metodologiei, după prima rundă de aplicare și după pilotarea instrumentelor de monitorizare de 
către MEN (prezentul document); (iii) consolidarea capacității prin cursuri de formare și îndrumare 
(coaching) pentru personalul MEN și al agențiilor implicate în procesul de M&E; (iv) aplicarea 
Metodologiei, inclusiv revizuirea primului Raport anual de monitorizare realizat de MEN 
(prezentat la începutul anului 2018) și al celui de-al doilea Raport al MEN, planificat pentru 2019. 
 
 Cele patru strategii pentru învățământ sunt: (i) Strategia privind reducerea părăsirii 
timpurii a școlii (PTȘ); (ii) Strategia pentru învățământ terțiar (TER); (iii) Strategia de 
învățare pe tot parcursul vieții (ÎPV); și (iv) Strategia educației și formării profesionale 
(EFP). Strategiile reprezintă condiționalități ex-ante pentru ca România să acceseze fondurile UE 
în perioada de programare 2014-2020 și au fost elaborate cu sprijinul Băncii, cu excepția Strategiei 
EFP. Strategiile au fost adoptate de Guvernul României (GR) în 2015 și 2016, fiind aprobate oficial 
de CE, conform procedurilor. În acest context, Metodologia de M&E va sprijini accelerarea 
implementării strategiilor. MEN a finalizat primul Raport anual de monitorizare în martie 2018, 
pe baza aplicării primei versiuni a Metodologiei de M&E, prezentată de echipa Băncii în 2017. 
Acel Raport a identificat dificultățile în implementarea strategiilor, evidențiind de asemenea 
situația îngrijorătoare privind indicatorii cheie, în special a ratei PTȘ, care a ajuns la 18,1%1 în 
2017, comparativ cu 17,3% în 2013. Prima versiune a Metodologiei de M&E a permis MEN să 
examineze și să analizeze disparitățile persistente dintre mediul rural și cel urban, precum și să 
definească pe bază de dovezi măsurile de remediere necesare.  
 
 Existența unui cadru coerent de M&E a celor patru strategii este esențială, întrucât 
strategiile au obiective pe termen lung interconectate și rezultate interdependente. 
Metodologia oferă mecanisme de raportare a M&E strategiilor, folosind criterii unitare pentru 
evaluarea performanțelor. Evaluarea performanțelor va avea o influență semnificativă asupra 
dezvoltării unei abordări integrate asupra reformei sistemului național de educație și a politicilor 
din acest domeniu.  
 
 MEN a stabilit 4 grupuri de lucru (GL) pentru M&E sub coordonarea DG 
Management Strategic și Politici Publice. GL au fost reconfirmate prin Ordinul MEN nr. 
3080/2018 care a modificat un ordin din 2017. În GL sunt reprezentate ministere, agenții și 
instituții cheie, MEN putând să lărgească grupurile sau să invite alți reprezentanți, după caz. MEN 
a emis decizia nr. 111/DGMSPP/03.05.2018 pentru înființarea comitetului de coordonare a 
activităților de M&E și a desemnat Institutul de Științe ale Educației ca organism de evaluare. 
 
 Această Metodologie diferențiază clar între monitorizare și evaluare, cele două 
concepte neputând fi utilizate alternativ. Metodologia instituie mecanisme de monitorizare și 
evaluare, recunoscând posibila convergență a rezultatelor acestora. Monitorizarea se concentrează 
                                                 
1 Baza de date EUROSTAT, 2018. 
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asupra îmbunătățirii activităților legate de strategii și examinează performanțele înregistrate în 
implementarea strategiilor. Evaluarea se concentrează asupra aspectelor care pot influența 
politicile și programele viitoare, examinând măsura în care strategiile răspund corect la problemele 
identificate. Monitorizarea pune accent pe tactică, iar evaluarea pe strategie. Rezultatele 
monitorizării și evaluării depind unele de celelalte deoarecemonitorizarea va evidenția punctele 
slabe pe care evaluarea le va investiga în detaliu.  
 
 Scopul Metodologiei de M&E și al instrumentelor asociate este de a îndruma MEN în 
activitatea de monitorizare și evaluare a implementării celor patru strategii din domeniul 
educației. Metodologia de M&E oferă instrucțiuni practice și instrumente personalizate care au 
fost elaborate și revizuite pe baza implementării primei versiuni a Metodologiei de M&E. Echipa 
Băncii, în strânsă colaborare cu MEN, a testat prima versiune a Metodologiei în 2017, în pregătirea 
primului Raport anual de monitorizare (RAM) al MEN. Instrumente suplimentare, formate, o 
matrice de indicatori și metode de cercetare revizuite au elaborate pe baza lecțiilor învățate pe 
parcursul activităților de sprijin și îndrumare a MEN pentru aplicarea primei versiuni a 
Metodologiei, precum și pe baza evaluărilor și contribuțiilor aduse în cadrul procesului de 
elaborare a primului RAM. Metodologia revizuită este elaborată ca un document de orientare, de 
sine stătător, fiind completată de cursuri de formare și activități de îndrumare oferite de echipa 
BM. Metodologia cuprinde șase secțiuni care au ca obiect: (i) contextul mai larg al celor patru 
strategii; (ii) abordarea în cadrul unui exercițiu unitar de M&E a implementării strategiilor; (iii) 
aranjamente instituționale, cu instrucțiuni practice privind structurile și funcțiile; (iv) metodologia 
de monitorizare; (v) metodologia de evaluare; și (vi) instrumente de M&E. Anexele completează 
Metodologia de M&E, oferind informații suplimentare privind strategiile, principii directoare și 
modele pentru raportare. 
 
 Prima secțiune vizează Contextul. Pentru a înțelege importanța Metodologiei de M&E 
este necesar să avem în vedere contextul mai larg în care se aplică cele patru strategii 
menționate mai sus. Documentul prezintă situația implementării strategiilor și informații cheie 
privind educația. Calitatea educației în România este în urma celei din statele membre ale UE și 
OCDE. Nivelul insuficient al competențelor de bază este determinat de factori educaționali 
combinați cu dificultăți legate de echitate și incluziune. Guvernul României a înregistrat progrese 
prin adoptarea strategiilor necesare pentru accesarea fondurilor UE în perioada de programare 
2014-2020, dar ritmul lent de implementare a strategiilor și subfinanțarea constantă a sistemului 
de învățământ (3,1% din PIB, în 2017) vor avea implicații pe termen lung asupra capitalului uman 
și dezvoltării economice a țării. Disparități persistente sunt evidențiate de diferențele mari ale 
ratelor PTȘ din mediul rural (26,6%) și cel urban (6,2% în municipii și 17,4% în orașe și suburbii)2. 
În plus, în cadrul testelor în Programul Internațional OCDE pentru Evaluarea Elevilor (PISA)3 
2015 s-a observat că o diferență semnificativă, echivalentul a trei ani de școală, între rezultatele 
elevilor din chintila superioară și cea inferioară de venituri. Elevii din zona rurală și din medii 
socioeconomice dezavantajate  au o probabilitatea mult mai mare de a avea rezultate slabe , 
conform testelor PISA 2015. 

 
 De asemenea, secțiunea Context prezintă o descriere succintă a celor patru strategii: 
principalele obiective și indicatorii cheie conform Strategiei Europa 2020; medii UE și ținte 
naționale în România; metoda de calcul și situația acestora. Un tabel sintetic este prezentat mai 
jos. 
 

                                                 
2 Comisia Europeană. 2017 Education and Training Monitor 2017 Romania. Brussels: European Commission. 
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/monitor2017-ro_en.pdf 
3 PISA este un studiu internațional lansat de OCDE în 1997. Obiectivul său este de a evalua sistemele de învățământ 
din întreaga lume odată la trei ani, evaluând competențele elevilor cu vârsta de 15 ani la materii cheie: citire, 
matematică și științe. 

https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/monitor2017-ro_en.pdf
http://www.oecd.org/pisa/
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Tabel 1. Situația indicatorilor strategici 

 
Indicator strategic 
  

România Media UE 

Ținta 2020  2017 2013 2016 2013 2016 

Rata de părăsire 
timpurie a școlii PTȘ 
(vârsta 18-24) 

11,3% 18,1% 17,3% 18,5% 11,9% 10,7% 

Rata de absolvire a 
învățământului terțiar 
(vârsta 30-34) 

26,7% 26,3% 22,9% 25,6% 37,1% 39,1% 

Participarea adulților 
în educație (vârsta 25-
64)  

10,0% 1,1% 2,0% 1,2% 10,7% 10,8% 

Sursa: Baza de date Eurostat, 2018 
 
 În același timp, sunt identificate principalele dificultăți din fiecare domeniu strategic, 
conform Monitorului educației și formării 2018 al CE. Mesajele cheie se referă la necesitatea ca 
majoritatea resurselor alocate strategiei privind reducerea PTȘ să fie direcționate către mediul 
rural. Ponderea absolvenților de învățământ terțiar, cu vârste cuprinse între 30-34 de ani, se apropie 
de ținta de 26,7% stabilită pentru 2020, dar România rămâne pe ultimul loc în ceea ce privește 
ponderea absolvenților de învățământ terțiar în Europa. În consecință, este necesară direcționarea 
fondurilor către învățământul terțiar non universitar, pentru atragerea studenților netradiționali, cu 
relevanță mai mare pentru piața forței de muncă. În 2017, participarea adulților în ÎPV a fost de 
1,1%, față de ținta națională de 10% pentru 2020. Acest domeniu este încă subfinanțat și oferă prea 
puține cursuri de calificare în domenii de interes. În final, prioritățile strategiei EFP sunt 
prezentate, în special cu privire la îmbunătățirea accesului la cursuri de calificare de calitate. 

 
 Totodată, în secțiunea Context se discută modul în care implementarea strategiilor din 
învățământ depinde în mare măsură de fondurile UE. Actuala perioadă de programare UE a început 
oficial în 2014 și este planificată până în 2020, însă programele în domeniul educației au demarat 
în 2017. Printre factorii care au condus la întârziere se numără: adoptarea tardivă a strategiilor din 
domeniul educației, în 2015-2016, chiar dacă perioada de programare a început în 2014; aprobarea 
cu  întârziere, în 2017, a cadrului instituțional pentru autoritățile de management/organismele 
intermediare4; și lansarea cu întârziere a apelurilor de proiecte în domeniul educației (către sfârșitul 
anului 2017). 
 
 Cea de-a doua secțiune prezintă Abordarea acestei Metodologii de M&E dintr-o 
perspectivă managerială, care definește măsurările efective ale performanței strategiilor 
ample și complexe din domeniul educației. Această secțiune prezintă informații cheie cu privire 
la managementul pe bază de rezultate și M&E eficace pe bază de dovezi, cu scopul de a asigura 
flexibilitate în implementarea strategiilor și în modificarea la timp a investițiilor pe parcursul 
implementării. 
 
 De asemenea, în această secțiune monitorizarea și evaluarea sunt abordate ca două părți 
separate ale aceluiași întreg, cu funcții separate, care abordează trei categorii largi: resursele 
necesare implementării strategiei; operațiunile care constituie activitățile din cadrul strategiilor; și 
rezultatele acestor operațiuni. Monitorizarea reprezintă observarea sistematică a activităților și 
consemnarea datelor pentru a putea controla, înțelege și previziona implementarea și a lua măsuri 
de corecție. Evaluarea este orientată către rezultate. Aceasta studiază semnificațiile și schimbările 
de substanță care conduc la atingerea obiectivelor strategiilor. De asemenea, principiile de bază 
                                                 
4 Autorități de management / organisme intermediare (AM/OI) – instituții de implementare a Programelor 
Operaționale ale UE 
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ale M&E sunt elemente cheie în procesul de transformare a datelor brute și informațiilor privind 
monitorizarea pentru susținerea unui proces de decizie pe bază de dovezi, atât la nivel operativ, 
cât și la nivel de politici. În final, secțiunea propune o terminologie unitară pentru indicatori de 
rezultatcare să fie folosită în cele patru strategii. 
 
 A treia secțiune prezintă Aranjamente instituționale: structuri și funcții. Ea detaliază 
procesele și resursele umane necesare pentru măsurarea eficace a performanțelor și derularea 
activităților de management, inclusiv: îndrumare cu privire la rolul și atribuțiile comitetului de 
coordonare, funcțiile cheie ale GL și responsabilitățile de coordonare ale Direcției Generale 
Management Strategic și Politici Publice și a echipei din Unitatea de Politici Publice (UPP) din 
cadrul acestei Direcții. De asemenea, în această secțiune este descris rolul Institutului de Științe 
ale Educației, în calitate de organism de evaluare. Metodologia de monitorizare și cea de evaluare 
sunt prezentate în secțiuni separate.  
 
 Cea de-a patra secțiune este dedicată Metodologiei de monitorizare. Instrucțiunile 
metodologice cuprind: (i) procese etapizate de culegere a datelor pe nivel, tip și sursă de informație 
pentru management; și (ii) îndrumare cu privire la vizitele în teren ca sursă de date importantă 
privind progresul și calitatea implementării, prin intermediul interviurilor și observațiilor. Aceste 
instrumente propuse de echipa BM în cadrul primei versiuni a Metodologiei de M&E, în 2017, au 
fost aplicate în teren de MEN pe 2.800 de elevi, 777 de cadre didactice și 26 de directori de școală, 
în 28 de școli din cinci județe ale României. Totodată, această secțiune oferă instrucțiuni detaliate 
cu privire la disponibilitatea datelor, acoperind toate sursele relevantela nivel național (de ex. 
SIIIR), regional și internațional (Eurostat, OCDE, UNESCO). Acestea au fost urmate de sprijin 
intens în interpretarea și analiza datelor pentru luarea unor decizii fundamentate privind măsurile 
actuale și viitoare necesare îmbunătățirii rezultatelor și atingerii  țintelor stabilite în strategii. De 
asemenea, secțiunea oferă recomandări cu privire la modalitățile de realizare a vizitelor în teren ca 
parte a modelului de monitorizare, precum și cu privire la importanța internalizării de către MEN 
și GL a beneficiilor verificărilor în teren.   
 
 Există o distincție clară între instrumentele de monitorizare și raportare sus-menționate și 
evaluările controlate care intră în atribuțiile Institutului de Științe ale Educației, care necesită 
competențe diferite în domeniul metodologiilor de cercetare și un nivel ridicat de cunoștințe de 
specialitate pentru evaluarea impactului.   
 
 De asemenea, secțiunea prezintă procesul de elaborare a Raportului anual de monitorizare 
de către MEN: structura acestuia, ciclul și termenele, de la culegerea datelor de către GL până la 
prelucrarea de către EUPP a rapoartelor transmise de GL, elaborarea raportului analitic al unității 
de Politici, înaintarea acestuia către comitetul de coordonare și până la publicarea raportului. 
Instrucțiuni privind elaborarea unui plan de activități cu indicatori măsurabili sunt incluse. În 
octombrie 2017, echipa BM a elaborat un document de îndrumare separat pentru a sprijini GL și 
EUPP în realizarea primului Raport anual de monitorizare al MEN. Acest document a fost revizuit 
astfel încât să reflecte lecțiile învățate după prima sa utilizare, fiind cuprins în Anexa 2 la prezenta 
Metodologie.  
 
 Cea de-a cincea secțiune are ca obiect Metodologia de evaluare.  În conformitate cu 
principiile celor mai bune practici internaționale, funcția de evaluare trebuie să fie independentă 
de alte funcții de management, astfel încât să asigure raportarea obiectivă și transparentă către 
nivelurile decizionale corespunzătoare. În acest context, Institutul de Științe ale Educației a fost 
desemnat oficial ca organism de evaluare. Principalul motiv este că pregătirea necesară pentru 
evaluare este mult mai specializată decât cea necesară pentru monitorizare.  
 
 În concordanță cu acest principiu și cu rolul și responsabilitățile ISE, Metodologia de 
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evaluare subliniază rolul MEN și al GL în sprijinirea evaluărilor. Monitorizarea va încadra 
evaluările, ca sistem timpuriu de avertizare a problemelor structurale și de dezvoltare mai 
profunde, iar evaluările se vor concentra asupra cercetării problemelor parțial identificate pe baza 
informațiilor obținute din monitorizare, precum și asupra problemelor mari legate de dezvoltare 
pe care reformele promit să le soluționeze. De asemenea, instrumente precum sondaje, chestionare 
și observația sunt folosite în monitorizare, iar acestea vor fi concepute diferit pentru evaluare 
întrucât urmăresc obținerea unor informații mai detaliate pe baza unei abordări științifice 
structurate. 
 
 Secțiunea oferă îndrumări detaliate cu privire la tipurile de evaluări: (i) momentul (ex-ante, 
intermediară și ex-post); (ii) focalizare (tematică, pe politici, sector, grup, program, proiect; și (iii) 
scop (formativă, de proces, sumativă, evaluarea gradului de realizare și evaluarea impactului). 
Pașii de proiectare a unei evaluări sunt prezentați din perspectiva: (i) consultării strategiilor, pentru 
clarificarea obiectivelor, componentelor și determinanților pentru atingerea rezultatelor propuse; 
(ii) definirii scopului evaluării; (iii) definirii tipului de evaluare; (iv) angajării evaluatorului; (v) 
proiectării și finalizării întrebărilor de evaluare; (vi) lansării evaluării, inclusiv detalii cu privire la 
interacțiunea dintre Institutul de Științe ale Educației și reprezentanții MEN.  
 
 Cea de-a șasea secțiune a Metodologiei prezintă Instrumentele de M&E în detaliu. 
Instrumentele de M&E reprezintă o „trusă de unelte” pe care MEN o poate folosi și dezvolta după 
cum este necesar. Aceste instrumente sunt elementele fundamentale care pot fi adaptate unor 
acțiuni, programe sau inițiative specifice care sunt supuse monitorizării și evaluării.  
 
 Această trusă de unelte oferă, într-o manieră practică și accesibilă, două seturi de 
instrumente esențiale: (i) indicatorii de monitorizare relevanți care vor fi măsurați pentru fiecare 
strategie, inclusiv definiții clare, surse de date și metode de calcul; și (ii) modele de chestionare de 
cercetare folosite pentru obținerea datelor calitative cu privire la principalele rezultate ale 
strategiilor. 
 
 În final, cele două anexe oferă: (i) un rezumat al fiecăreia dintre cele patru strategii, în ceea 
ce privește obiectivele, pilonii pe care se sprijină și programele; și (ii) îndrumări detaliate cu privire 
la elaborarea de către MEN a Raportului anual de monitorizare, inclusiv modele de fișe de 
activități, rapoarte și planuri de acțiune pentru anul următor.  
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1 CONTEXT 
 Metodologia de M&E este un instrument indispensabil pentru creșterea performanței 
fiecăreia dintre cele patru strategii în atingerea țintelor. Metodologia reprezintă un mijloc de 
culegere și raportare a datelor și informațiilor cu privire la implementarea strategiilor, fiind 
totodată și o metodă de conversie a datelor și informațiilor în dovezi și elemente constructive 
pentru luarea unor decizii cu valoare practică. Metodologia de M&E dă sens datelor, astfel încât 
guvernul și toate părțile interesate să poată reacționa eficace la provocările și oportunitățile care 
intervin pe parcursul implementării strategiei. Aceasta este proiectată pentru a diagnostica și 
înțelege problemele, în termeni specifici, permițând părților interesate să conceapă răspunsuri 
adecvate. Analizarea contextului în care se aplică cele patru strategii este neecsară pentru a înțelege 
rolul acestei Metodologii. 
 
 Cele patru strategii cheie în domeniul educației sunt în vigoare, însă implementarea lor 
este lentă. În 2015/2016, Guvernul României a adoptat o serie de strategii în domeniul educației. 
Strategiile au în vedere reducerea părăsirii timpurii a școlii; îmbunătățirea calității și eficienței 
învățământului terțiar, învățământului profesional și învățării pe tot parcursul vieții; și extinderea 
măsurilor de incluziune a grupurilor dezavantajate, în special a persoanelor aparținând 
comunităților roma. Aceste strategii reprezintă condiționalități ex-ante pentru ca România să poată 
accesa fondurile UE pentru perioada de programare 2014-2020. Cu toate acestea, implementarea 
lentă a strategiilor și subfinanțarea constantă a sistemului de învățământ vor avea implicații pe 
termen lung asupra capitalului uman și dezvoltării economice a țării. În cadrul testelor din 
Programul Internațional OCDE pentru Evaluarea Elevilor (PISA)5 2015, s-a constatat că nivelul 
rezultatelor nesatisfăcătoare în rândul elevilor dezavantajați este de trei ori mai mare decât în 
rândul elevilor din chintilele socioeconomice superioare. Există diferențe mari între ratele PTȘ din 
mediul rural (26,6%) și din cel urban (6,2% în municipii și 17,4% în orașe și suburbii)6. Pe lângă 
inegalități la nivel regional, între urban și rural și cele socioeconomice, România se confruntă cu 
un declin demografic rapid și îmbătrânirea populației. În 2017, populația României scăzuse la 
aproximativ 21,3 milioane, din care 3,5 milioane de copii de vârstă școlară. Pentru a complica și 
mai mult lucrurile, se estimează că peste 2 milioane de persoane active (25% din forța de muncă) 
au emigrat în Europa și în alte părți ale lumii în căutarea unor locuri de muncă mai bune. Luarea 
unor Măsuri de combatere a acestor schimbări demografice printr- o forță de muncă mai bine 
calificată și mai sănătoasă, precum și de integrare a segmentelor sociale care sunt, în prezent, 
excluse sunt necesare. În ceea ce privește inegalitățile în domeniul educației și ocupării, profilul 
persoanelor sărace ocupate din România arată că 92% dintre aceștia se găsesc în mediul rural, iar 
95% au cel mult studii secundare.  
 
 Inegalitatea are un efect profund asupra copiilor, fapt care poate reduce potențialul 
de dezvoltare al țării pe termen lung. Circa 4 din 10 copii din România sunt săraci – cea mai 
mare pondere din UE. Mulți copii acumulează dezavantaje care sunt rezultat direct al sărăciei și 
lipsurilor (de exemplu, emigranții provin în număr disproporționat de mare din regiunile cele mai 
sărace, fapt care conduce la destrămarea familiilor, aproape 100.000 de copii fiind lăsați acasă. 
Situația copiilor romi este deosebit de gravă: apartenența la etnia romă sporește șansele de sărăcie 
mai mult decât orice alt factor. Integrarea romilor în învățământ continuă să fie o provocare 
importantă. Participarea la educația și îngrijirea timpurie a scăzut de la 45%, în 2011, la 38%, în 
2016. De asemenea, ponderea celor care părăsesc școala timpuriu este mare în rândul copiilor de 
etnie romă, de 77% în 2016, iar 64% dintre copii de etnie romă cu vârsta între 16 și 24 de ani nu 

                                                 
5 PISA este un studiu internațional lansat de OCDE în 1997. Obiectivul este de a evalua sistemele de învățământ din 
întreaga lume odată la trei ani, evaluând competențele elevilor cu vârsta de 15 ani la subiecte cheie: citire, matematică 
și științe. 
6 Comisia Europeană. 2017 Education and Training Monitor 2017 România. Brussels: European Commission. 
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/monitor2017-ro_en.pdf  

http://www.oecd.org/pisa/
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/monitor2017-ro_en.pdf
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sunt angajați și nu sunt cuprinși într-o formă de 
învățământ sau pregătire profesională. Cercetări recente 
arată că o mare parte a inegalităților de venit poate fi pusă 
pe seama șanselor inegale din start, în special în țări 
precum  România, care cheltuiesc un procent mai mic din 
PIB pe învățământ – în special pentru învățământul 
preșcolar. 
 
 În România, unul dintre cele mai mari riscuri la 
adresa dezvoltării este volatilitatea politică. Aceasta 
conduce la schimbări frecvente la nivelurile 
decizionale de vârf ale guvernului și creează 
inconsecvențe. De exemplu, din 2007 până în 2017, 
România a schimbat ministrul educației de 17 ori, iar 
ministrul de finanțe, de 14 ori. Legi importante nu sunt 
fundamentate cu studii de impact reale și sunt deseori 
adoptate pe bază de încercare și eroare, fapt care face ca 
aceste legi să fie modificate în timp real. Prima lege a 
educației, adoptată în 1995, a fost modificată de 61 de ori, 
până când a fost adoptată o nouă lege cuprinzătoare a 
educației în 2011, lege care, la rândul său, a fost 
modificată de peste 100 de ori prin ordonanțe de urgență.  
 
 Calitatea învățământului din România este în 

urma celei din țările UE și OCDE; rezultatele școlare slabe în ceea ce privește competențele 
cheie sunt cauzate de factori educaționali și de provocări legate de echitate. Scorurile la testele 
PISA ale OCDE arată că circa 40% dintre elevii din România sunt analfabeți funcționali, 
comparativ cu aproximativ 23% dintre elevii din UE. Elevii din România sunt, în linii mari, cu un 
an și jumătate de școală în urma celor din țările UE7, fapt care indică existența unor probleme 
sistemice în ceea ce privește calitatea învățământului, probleme care nu încurajează dezvoltarea 
competențelor necesare unei tranziții reușite către piața forței de muncă sau către învățământul 
terțiar. În același timp, se observă diferențe semnificative între rezultatele elevilor din primele și 
ultimele chintile socioeconomice, diferențe echivalente cu trei ani de învățământ, conform testelor 
PISA 2015. Segregarea școlară pe criteriu social a crescut în ultimii ani, elevii mai săraci mergând 
la școli de calitate mai slabă. 
 
 În timp ce educația este un element fundamental capitalului uman, diferențe 
semnificative între mediul urban și cel rural persistă. Există un important contrast între școlile 
din mediul urban și cele din mediul rural. În România, doar 1% dintre școlile cu performanțe 
ridicate și circa 83% dintre cele cu performanțe scăzute se găsesc în mediul rural.  Inegalitățile 
socioeconomice între mediul urban și cel rural, precum și subfinanțarea constantă a sistemului de 
învățământ vor avea implicații pe termen lung asupra capitalului uman și dezvoltării economice a 
țării. Măsuri de soluționare a acestor importante probleme sunt prezentate în cele patru strategii, 
așa cum este se arată în sinteză și în Anexa 1.  
 
 Mai exact, Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii cuprinde măsuri de 
prevenție, intervenție și compensare, pentru a răspunde acestor provocări în mod sistematic, 
integrat și viabil. Aceste măsuri sunt menite să asigure condițiile în care toți copiii să meargă la 
școală și să beneficieze de educație de calitate, la nivel preșcolar, primar și gimnazial, iar cât mai 
mulți elevi posibil să își continue studiile după ciclul gimnazial. În același timp, strategia cuprinde 

                                                 
7 O diferență de 30 de puncte a testele PISA 2015 este echivalentă cu un an școlar. 

“Rezultatele slabe ale 
sistemului de învățământ reduc 
perspectivele de creștere pe termen 
lung. Nivelurile de instruire scăzute în 
ceea ce privește competențele de bază și 
competențele digitale, ratele constant 
ridicate de părăsire timpurie a școlii, 
gradul redus de incluziune a romilor, 
precum și disparitățile dintre mediul rural 
și cel urban în materie de educație au ca 
rezultat nevalorificarea potențialului 
oferit de capitalul uman și de creșterea 
economică. Programele de asigurare a 
calității și de formare inițială a cadrelor 
didactice se confruntă cu provocări. 
Formarea profesională nu este 
prioritizată și, în majoritatea cazurilor, 
nu este adaptată la nevoile pieței forței 
de muncă. Accesul la activitățile de 
învățare destinate adulților este limitat, 
în special pentru persoanele slab 
calificate.” Extras din Comisia 
Europeană (2018a), Raport de țară 
România 2018, SWD (2018) 221 final. 
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programe de tip A Doua Șansă, care urmărește reintegrarea în sistemul de educație a celor care au 
părăsit școala timpuriu.  
 

Indicator PTȘ  România Media UE 
 Țintă 2020 2017 2013 2016 2013 2016 
Rate de părăsire timpurie a școlii PTȘ 
(18-24 ani) 11,3% 18,1% 17,3% 18,5% 11,9% 10,7% 

  Sursa: Eurostat, 2018 
 
 Comisia Europeană definește rata PTȘ ca fiind procentul de tineri cu vârste între 18 
și 24 de ani care părăsesc timpuriu sistemul de educație, care nu au finalizat ciclul gimnazial 
(echivalentul clasei a 8-a în România) și care, cu patru săptămâni înainte de cercetare, nu erau 
cuprinși într-o formă de învățământ sau de formare profesională. Creșterea continuă a ratei PTȘ 
din 2013 până în 2017 arată că țara se îndepărtează de ținta de 11,3% stabilită pentru 2020, țintă 
care va fi foarte dificil de atins la termen. În zonele rurale această țintă va fi cel mai greu de atins: 
rata PTȘ este de 6% în municipii, 26,6% în mediul rural și de 17,3% în orașele mici. Metodologia 
de M&E include o componentă de planificare, ceea ce însemnă că guvernul și părțile interesate 
pot direcționa mai bine acțiunile strategiilor către grupurile cu cel mai mare risc de părăsire 
timpurie a școlii, în special copii și tineri din familii sărace, cei din mediul rural și orașele mici sau 
comunități de romi sau marginalizate. 
 

Indicator ÎETC România Media UE 
  2020 Țintă 2013 2016 2013 2016 
Educația și îngrijirea timpurie a copiilor (EÎTC) (de 
la vârsta de 4 ani până la vârsta intrării în 
învățământul obligatoriu) 

 95% 85,5% 87,6% 93,9% 94,8% 

  Sursa: Eurostat, 2018 
 
 Strategia privind reducerea PTȘ abordează educația și îngrijirea timpurie a copiilor 
(EÎTC) măsurată ca participare în EÎTC. Rata de înscriere în învățământul ante-preșcolar și 
preșcolar reprezintă numărul total al  copiilor înscriși ca procent din totalul populației din grupa 
de vârstă respectivă (0-5 ani), conform celor prezentate în Caseta 1. Cu 15 ani în urmă, diferența 
dintre media UE și România era de 17,8%. De atunci, România a îmbunătățit accesul la EÎTC, dar 
este încă sub media UE. Diferența dintre cuprinderea în 
EÎTC în mediul urban și cel rural este clară:  în anul școlar 
2014-2015, 81,8% dintre copiii din mediul rural erau 
înscriși în învățământul preșcolar, comparativ cu 97,7% în 
mediul urban8. România poate atinge ținta 95% stabilită, 
iar Metodologia de M&E va contribui la identificarea 
problemelor care trebuie soluționate  pentru a atinge 
această țintă, nu doar în ceea ce privește numărul elevilor, 
dar și în ceea ce privește calitatea. 
 

Indicator ÎT România Media UE 
 2020 Țintă 2017 2013 2016 2013 2016 
Rata de absolvire a învățământului 
terțiar (30-34 ani) 26,7% 26,3% 22,9% 25,6% 37,1% 39,1% 

  Sursa: Eurostat, 2018 
 
 La finalul anului 2016, ponderea absolvenților de învățământ terțiar se apropie de 
ținta stabilită pentru 2020. Cu toate acestea, România rămâne pe ultimul loc în UE. Eforturile 
trebuie să se concentreze asupra: (i) asigurării unei flexibilități sporite în dezvoltarea 
învățământului terțiar non-universitar; (ii) sprijinirea participării studenților netradiționali din 
                                                 
8 Institutul Național de Statistică 

Caseta 1. În Strategia privind 
reducerea părăsirii timpurii a școlii, 
indicatorul este măsurat pe trei 
categorii de vârstă: 
 

Grupa Referință 
2013 

Țintă 
2020 

0-2 2,7% 23,3% 
0-5 43,0% 58,5% 
3-5 83,8% 93,0% 

 



Metodologie pentru M&E Implementării Strategiilor Educaționale 15 

mediul rural; și (iii) creșterea atractivității, prin asigurarea unei relevanțe mai mari pentru piața 
forței de muncă și îmbunătățirea calității. Rata de absolvire a învățământului terțiar este calculată 
ca ponderea persoanelor cu vârsta între 30 și 34 care au absolvit învățământul terțiar (sau un nivel 
echivalent de învățământ).  
 

Indicator ÎPV  România Media UE 
 Ținta 2020 2017 2013 2016 2013 2016 
Participarea adulților în învățarea pe 
tot parcursul vieții (25-64 ani)9 10% 1,1% 2,0% 1,2% 10,7% 10,8% 

  Sursa: Eurostat, 2018 
 
 Adulții din România se confruntă cu dificultăți legate de finanțare, ofertă limitată de 
cursuri și calificare în domeniul dorit. De asemenea, programele de pregătire practică sau de 
ucenicie lipsesc sauorientările privind cadrul competențelor sunt neclare . Din 2013, rata de 
participare în ÎPV în România a scăzut, îngreunând progresul către atingerea țintei pentru 2020. 
Cu toate acestea, primul Raport anual de monitorizare realizat de MEN a evidențiat faptul că 
demersurile realizate pe cei trei piloni strategici au pregătit terenul pentru accelerarea activităților. 
Raportul anual de monitorizare pentru 2018 va demostra dacă accelerarea implementării a condus 
la o creștere a ratei de participare. 
 
 Strategia educației și formării profesionale se circumscrie celorlalte trei strategii. 
Obiectivele strategiei sunt: îmbunătățirea relevanței sistemelor de formare profesională pentru 
piața muncii; creșterea participării și facilitarea accesului la programele de formare profesională; 
îmbunătățirea calității formării profesionale; dezvoltarea inovării și cooperării naționale și 
internaționale în domeniul formării profesionale. Strategia EFP a fost elaborată și adoptată ulterior 
celorlalte trei strategii deoareceînvățământul profesional și tehnic inițial (ÎPTI) a fost abordat în 
strategia privind PTȘ, iar învățământul profesional și tehnic continuu (ÎPTC) a fost abordat în 
strategiile privind ÎPV și învățământ terțiar. În acest context, în cadrul strategiei EFP  nu există 
indicatori proprii, ci aceștia au fost preluați din celelalte strategii ceae ce înseamnăcă investițiile 
ce vor fi realizate în cadrul strategia EFP  vor contribui la atingerea indicatorilor din celelalte trei 
strategii (PTȘ, TER și ÎPV) la nivel național. În timp ce indicatorii corespund celor privind 
învățământul și formarea profesională din Strategia ET 2020 a UE, strategia EFP stabilește ținte 
specifice pentru România: 

1. Până în 2020, în medie, cel puțin 15 % dintre adulți ar trebui să participe la programele 
de învățare pe tot parcursul vieții. Ținta României este de 10%; 

2. Până în 2020, proporția persoanelor de 30-34 de ani care au absolvit învățământul terțiar 
ar trebui să fie de cel puțin 40 %. Ținta României este de 26,7%; 

3. Până în 2020,ratapărăsirii timpurii a școlii să fie sub 10 %. Ținta României este de 
11,3%; 

4. Până în 2020, cel puțin 95 % dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 4 ani și vârsta pentru 
înscrierea în învățământul primar obligatoriu să beneficieze de educație preșcolară. Ținta 
României este de 83,8%, pentru grupa de vârstă 3 – 5 ani ; 

5. Până în 2020, cel puțin 82% dintre absolvenții cu vârste cuprinse în 20 și 34 de ani care 
au finalizat sistemul de educație și de formare profesională cu cel mult trei ani înaintea 
anului de referință să fie angajați , comparativ cu 76,5 % în 2010. 

 
 În 2017, România a alocat 3,1% din PIB pentru învățământ. Acesta este cel mai scăzut 
nivel de alocare bugetară pentru învățământ din Europa. O alocare de 4% din PIB pentru 
învățământ este minimul necesar pentru realizarea reformelor necesare și atingerea și menținerea 
țintelor stabilite pentru 2020. UNESCO și alte surse internaționale recomandă ca bugetul pentru 

                                                 
9 Studiul privind forța de muncă (LFS) în gospodării măsoară indicatorul cu privire la participarea adulților în învățarea pe tot 
parcursul vieții (cursuri în afara sistemului național de învățământ).  
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învățământ să fie cel puțin 15-20% din totalul cheltuielilor publice și 4-6% din PIB10. În acest ritm, 
fără resursele UE pentru o serie de programe operaționale, în special pentru Programul Operațional 
Capital Uman (POCU), reformele nu vor fi finanțate. Perioada de programare actuală a început, 
teoretic, în 2014 și este planificată a se încheia în 2020. În realitate, pentru programe în domeniul 
educației, perioada de programare a început în 2017 și va beneficia de regula (n+3) ani, până în 
2023. Cele patru strategii în domeniul educației reprezintă condiționalități ex-ante, care permit 
Guvernului României să acceseze finanțări din Fondul Social European prin intermediul 
programelor POCU, POR și POCApentru sprijinirea reformei sistemului de învățământ, 
suplimentar investițiilor de la bugetul național. 
 
 Primul Raport anual de monitorizare al MEN a arătat că majoritatea acțiunilor de 
implementare din 2017 au fost întreprinse ca parte a activităților obișnuite ale  fiecărei 
instituții. Astfel nu a fost necesară finanțare externă, deoarece eforturile s-au concentrat pe 
elaborarea de metodologii și propuneri de finanțare a unor proiecte și programe. De asemenea, 
primul Raport anual de monitorizare al MEN a relevat o serie de blocaje importante legate de 
finanțarea POCU și de unele decizii cu privire la politici și legislație. Unii dintre factorii care au 
contribuit la întârzieri sunt: 

• adoptarea cu întârziere a strategiilor din domeniul educației, în 2015-2016, chiar dacă 
perioada de programare a început în 2014; 

• aprobarea cu  întârziere, în 2017, a cadrului instituțional pentru autoritățile de 
management/organismele intermediare pentru POCU; 

• publicarea cu întârziere a Ghidului solicitantului și a Condițiilor generale, în aprilie 2016, 
iar a Manualului beneficiarului în mai 2017; 

• lansarea cu întârziere a cererilor de proiecte în domeniul învățământului, către sfârșitul 
anului 2017 și cu începere în 2018. 

 
 Lansarea programului structural european și de investiții pentru perioada 2014-2020 
a fost întârziată semnificativ și în alte state membre ale UE, nu doar în România. În 
consecință, investițiile și finanțarea proiectelor de reformă au fost amânate. Costul acestor 
întârzieri se traduce în efecte negative asupra rezultatelor preconizate și atingerii țintelor asumate. 
Acumularea acestor întârzieri va face dificil ca România să-și atingă țintele strategice până în 2020. 
 
 Un factor important care afectează implementarea strategiei este atenția insuficientă 
acordată zonelor rurale și regiunilor slab dezvoltate, în ciuda accentului pe care CE îl pune 
pe principiul teritorialității în alocarea resurselor financiare. Este foarte puțin probabil ca 
România să atingă țintele cheie în lipsa unor eforturi hotărâte de a soluționa diferențele dintre 
zonele urbane și cele rurale. Excluderea socioeconomică a grupurilor dezavantajate este rezultatul 
multor factori care conduc la inegalitatea de șanse. Deseori, educația și îngrijirea în primii ani de 
viață sunt inaccesibile grupurilor celor mai dezavantajate. Un element cheie în finanțarea 
strategiilor este corelarea dintre cererile de proiecte finanțate din Fonduri Structurale Europene și 
rezultatele preconizate ale celor patru strategii, în contextul diferențelor urban-rural. Diferențele 
urban-rural sunt deosebit de importante în cazul tuturor celor patru strategii, însă aceasta e și mai 
acută în cazul PTȘ. Datele arată că condițiile din centrele zonelor urbane egalează sau depășesc 
nivelurile din UE: rata de PTȘ în mediul urban din România este de 6,2%, însă în mediul rural 
26,6% dintre elevi părăsesc școala timpuriu, această situație sugerând că resursele trebuie 
direcționate către mediul rural. Modele similare se întâlnesc și în cazul celorlalte strategii. O 
modalitate prin care investițiile să răspundă acestor modele este de a direcționa politicile și 
resursele financiare către copii, elevi și familiilor acestora, cadre didactice și alți adulți din zonele 
rurale și din medii socioeconomice defavorizate. Creșterea gradului de conștientizare va sprijini 
țintirea zonelor rurale și a grupurilor dezavantajate și va promova dialogul cu privire la politici ca 

                                                 
10 UNESCO Unpacking Sustainable Development Goal 4 Education 2030- Guide 

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002463/246300E.pdf
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parte a discuțiilor de natură tehnică.  
 
 În final, un element contextual important este capacitatea MEN de a colecta și utiliza date. 
MEN are responsabilitatea de a colecta, valida, prelucra, stoca, comunica și difuza datele privind 
educația . Ministerul dispune deja de un sistem de management al informațiilor foarte dezvoltat 
denumit Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR). În acest sistem sunt 
integrate toate datele, putând fi introduse interogări pentru a obține rapoarte la diferite niveluri de 
dezagregare, corelare și comparare a  datelor. Ca parte a procesului de elaborare a Cadrului unitar 
de M&E (Livrabil 1), Banca a realizat și o evaluare de referință privind capacitatea MEN de a 
monitoriza și evalua implementarea strategiilor sale. Combinația între evaluarea de referință și 
aplicarea instrumentelor SABER EMIS a evidențiat unele probleme cheie care necesitau atenție. 
Din acel moment , MEN a realizat progrese în soluționarea unora dintre aceste problemele cheie, 
în special cele legate de culegerea și utilizarea datelor. 
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2 ABORDARE 
2.1 SCOP/FUNDAMENTARE 

 Metodologia de M&E este concepută în contextul celor patru strategii din domeniul 
educației, strategii aliniate obiectivelor UE pentru educație. Tabelul de mai jos prezintă obiectivele 
principale și programele prioritare pentru fiecare strategie. De asemenea, tabelul evidențiază și 
relația dintre obiectivele strategiilor și cele ale UE. Integrarea verticală se extinde la niveluri mai 
detaliate de planificare, la care programele, politicile și proiectele converg spre atingerea 
obiectivelor celor patru strategii ale UE.  
 

Figură 1 PTȘ TER ÎPV EFP 
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Implementarea unui sistem 
eficient de politici și măsuri 
de prevenire, intervenție și 
compensare pentru a 
soluționa cauzele majore ale 
PTȘ. 

Pregătirea de specialiști 
care pot să dezvolte o 
societate competitivă 
într-o economie globală; 
IIS vor putea să 
catalizeze creativitatea și 
inovarea în întreaga 
societate din România și, 
în special, să susțină 
economia în dezvoltarea 
de produse și servicii. 

Creșterea participării 
la învățarea pe tot 
parcursul vieții și 
creșterea relevanței 
sistemelor de educație 
și formare profesională 
pentru piața muncii. 

Îmbunătățirea relevanței sistemelor de 
formare profesională pentru piața 
muncii; 
Creșterea participării și facilitarea 
accesului la programele de formare 
profesională; 
Îmbunătățirea calității formării 
profesionale; 
Dezvoltarea inovării și cooperării în 
domeniul formării profesionale. 
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Creșterea accesului la 
îngrijire și educație timpurie 
a copiilor; 
Asigurarea posibilității de 
participare în programe 
remediale în învățământul 
primar și gimnazial; 
Îmbunătățirea calității și 
atractivității învățământului 
profesional și tehnic  
Asigurarea unei oferte 
adecvate de programe 
educaționale de tip ADȘ  

Încurajarea unei 
participări mai largi; 
Proiectarea unor 
programe flexibile, 
relevante și de înaltă 
calitate; 
Dezvoltarea 
angajamentelor față de 
economie.  
 
 

Creșterea accesului și 
participării pentru toți; 
Creșterea relevanței și 
calității programelor 
de ÎPV pentru indivizi 
și pentru piața muncii; 
Dezvoltarea 
parteneriatelor pentru 
informare mai bună, în 
strânsă colaborare cu  
partenerii economici, 
sociali, din mediul 
academic și cu toate 
părțile interesate 
relevante. 

Îmbunătățirea relevanței – corelarea 
calificărilor cu cerințele pieței forței 
de muncă; 
Îmbunătățirea accesului și participării – 
îndrumare și consiliere personalizate 
conform cerințelor individuale; 
Îmbunătățirea calității – procesul 
didactic, evaluarea competențelor, 
elaborarea calificărilor și 
curriculumului; 
Dezvoltarea inovării și cooperării – 
stimularea mobilității internaționale, 
programe de schimb pentru elevii din 
ÎPT. 

Măsurile propuse pun accentul pe grupurile  vulnerabile de copii și tineri și cuprind două programe transversale: Îmbunătățiri pentru copiii romi, cei 
cu dizabilități, din mediul rural și Dezvoltarea capacității instituționale din MEN, la nivel central și regional. 
Se preconizează că, împreună, aceste demersuri vor avea impact asupra a 4,1 milioane de persoane, cu utilizarea a circa 3,28 miliarde de Euro. 
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Reducerea și prevenirea 
PTȘ și promovarea 
accesului egal la învățământ 
preșcolar, primar și 
secundar de înaltă calitate, 
inclusiv la rute de învățare 
formală, non-formală și 
informală pentru 
reîntoarcerea la școală și 
formarea profesională. 

Îmbunătățirea calității și 
eficienței, precum și a 
accesului la învățământ 
terțiar și asimilat, în 
vederea creșterii 
nivelului de participare și 
absolvire, în special 
pentru grupurile 
dezavantajate. 

Îmbunătățirea 
accesului egal la ÎPV 
pentru toate grupele de 
vârstă, în context 
formal, informal și 
non-formal; 
perfecționarea 
cunoștințelor, 
calificărilor și 
competențelor forței 
de muncă; promovarea 
rutelor flexibile de 
învățare, inclusiv cu 
ajutorul orientării de 
carieră și validarea 
competențelor 
dobândite. 

Îmbunătățirea relevanței sistemelor de 
învățământ și formare profesională 
pentru piața muncii, facilitarea tranziției 
de la școală la muncă și consolidarea și 
îmbunătățirea calității sistemelor de 
ÎPT, inclusiv prin mecanisme de 
anticipare a nevoilor de competențe, 
adaptarea curriculumului și înființarea și 
dezvoltarea unor sisteme de învățare la 
locul de muncă, printre care 
învățământul dual și programe de 
ucenicie. 

Obiectivul tematic din Acordul de parteneriat „T10. Investiții în educație, învățământ și formare profesională pentru competențe și învățare pe tot 
parcursul vieții.” 
Obiectivele orizontale avute în vedere pentru implementarea fondurilor ESI sunt: atenuarea și adaptarea la schimbările demografice și climatice. 
Uniunea Europeană alocă circa 1,3 miliarde Euro pentru investiții în dezvoltarea învățământului și competențelor care vor avea impact asupra a 1,1 
milioane de persoane. 
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 Monitorizarea și evaluarea sunt funcții de management care au ca scop măsurarea 
efectivă a nivelului de implementare a strategiilor complexe de reformă a sistemului de 
educație din România. Obiectivul este de a învăța din acțiunile anterioare, precum și de a face 
modificări acolo unde este necesar, astfel încât să se atingă țintele de îmbunătățire a rezultatelor 
sistemului de învățământ, așa cum sunt acestea stabilite în strategii. Scopul M&E este de a crește 
nivelul de transparență și răspundere și de a informa factorii de decizie cu privire la progresele, 
problemele și oportunitățile din cadrul reformelor naționale, astfel încât să poată lua decizii pe 
bază de dovezi cu privire la politici, programe și finanțări. De asemenea, M&E joacă un rol 
important pentru informarea cetățenilor cu privire la schimbările importante care au impact asupra 
vieții lor. Activitățile de M&E trebuie să fie cât se poate de complete și trebuie să acopere aspecte 
tehnice, inclusiv capacitatea resurselor umane și resursele financiare. De asemenea, trebuie să țină 
cont de nevoile diverse și uneori divergente ale părților interesate. Totodată, trebuie respectate 
termenele și obligațiile de raportare. 
 
 Produsele activităților de M&E vor fi valoroase pentru factorii decizionali, dacă vor fi 
folosite corespunzător și dacă li se va da importanța pe care o merită, dincolo de un exercițiu 
birocratic. În acest scop, experții în M&E trebuie să-și perfecționeze cinci aspecte ale activității: 
 

1. Să convertească volume enorme de date în informații cu semnificație, relevante 
(intelligence). 

2. Să se angajeze într-un dialog direct cu utilizatorii, beneficiarii și entitățile furnizoare, nu 
doar prin intermediul rapoartelor, ci prin vizite în teren și „audituri” aleatorii, precum și 
prin comparații internaționale, astfel încât să ofere factorilor decizionali cele mai 
relevante informații cu privire la gradul de implementare. 

3. Să capteze atenția factorilor decizionali și să o devieze de la constrângerile impuse de 
reglementări către evaluarea și înțelegerea nepartinică a situațiilor. 

4. Să ofere factorilor decizionali cele mai bune opțiuni de influențare a deciziilor. Aceste 
opțiuni rezultă din analizarea datelor și informațiilor brute.  

5. Să înțeleagă și să țină cont de faptul că toate cele descrise mai sus au loc într-un context 
saturat de incertitudini și că, în cazul proiectelor de dezvoltare socială, calea către 
rezultate este influențată de factori sociali, morali și psihologici aflați în afara domeniului 
strategiilor. Amploarea și forma schimbărilor sunt dificil de previzionat. Acest fapt 
subliniază importanța punctului 2 de mai sus. 

 
 Managementul bazat pe rezultate (MBR) a fost aplicat la elaborarea celor patru 
strategii și a Metodologiei de M&E. MBR reprezintă un ciclu managerial complet și este de folos 
ca: (i) instrument de proiectare și planificare; (ii) instrument de implementare a proceselor, oferind 
managerilor acces la date privind performanțele, permițându-le să ajusteze activitățile și să aloce 
resurse pentru a obține rezultate optime la nivel de produse și rezultate finale; și (iii) un mecanism 
de M&E care oferă dovezi cu privire la progresul înregistrat și învățăminte valoroase pentru 
politici, programe și proiecte viitoare. Pe parcursul elaborării celor patru strategii pentru 
învățământ a fost propusă o abordare prin prisma managementului bazat pe rezultate (MBR). 
Abordarea a fost aplicată în Cadrul unitar de M&E (predat de echipa BM la începutul anului 2017, 
ca model de analiză a eficacității politicilor, programelor și proiectelor pentru sectorul public.  
  

În centrul MBR se aflălanțul rezultatelor, o reprezentare liniară a logicii de 
proiectare, bazată pe relația de cauzalitate dintre diferitele elemente. Lanțul rezultatelor se 
construiește în temeiul relației de cauzalitate dintre intrări, activități, produse și rezultate  finale. 
Cu alte cuvinte, dacă investim, urmează să derulăm activități. Dacă derulăm activități, acestea vor 
avea produse. Iar dacă metodologia beneficiază de produsele corespunzătoare, atunci vom realiza 
schimbarea. Toate cele patru strategii pentru învățământ urmează această logică, deși nu folosesc 
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același vocabular.11 Lanțul de rezultate al MBR este de folos în procesul de proiectare și 
planificare, fiind crucial pentru M&E, întrucât oferă un cadru logic pentru investigarea 
schimbărilor și modurilor în care acestea se produc. Așa cum ilustrează Figura 1, strategiile 
definesc obiectivele, produsele și rezultatele finale, precum și indicatori. Pe lângă intrări (resurse 
financiare, umane și materiale), strategiile conturează activitățile.  
 
 Un proces eficace de M&E și evaluare permite realizarea ajustărilor, corecțiilor și 
restructurărilor la timpul potrivit, pe parcursul execuției, pentru a asigura condițiile în care 
investițiile să ducă la rezultatele finale planificate. Metodologia de M&E facilitează colectarea 
de informații relevate pentru fiecare nivel al lanțului rezultatelor. Astfel, MEN poate afla dacă 
demersurile pe care le face conduc la progrese, precum și ce modificări sunt necesare pentru a 
îmbunătăți performanțele și a atinge țintele la termenele stabilite. 
 

Figură 2. Rezultate 

 
 

 

 
 

 

 
 
2.2 MONITORIZARE ȘI EVALUARE: DOUĂ PĂRȚI ALE UNUI ÎNTREG 
Monitorizarea și evaluarea sunt înrudite, dar au funcții diferite, acoperind trei categorii 
largi: (i) resurse pentru implementarea strategiei; (ii) operațiuni care alcătuiesc activitățile din 
cadrul strategiei; și (iii) rezultatele acestor operațiuni. Monitorizarea se concentrează asupra 
datelor legate de intrări și activități (operațiuni), în timp ce evaluarea se concentrează asupra 
rezultatelor finale și impactului. Diferența dintre cele două este evidentă nu numai prin tipul de 
date care sunt culese, dar și în ceea ce privește profunzimea analizei. Tabelul 2 de mai jos ilustrează 
diferențele. 
 

 

 

                                                 
11 În această Metodologie vom unifica vocabularul, astfel încât să corespundă mai bine MBR. 
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Tabel 2. Întrebări privind monitorizarea și evaluarea 

Monitorizare Evaluare 

● Se implementează toate activitățile planificate 
pentru această strategie? 

o Conform specificațiilor? 
o La timp? 
o În cadrul bugetului? 

● Care este efectul imediat pe care activitățile îl au 
asupra populației țintă?  

● Activitățile par a conduce la schimbări pozitive sau 
negative? 

● Activitățile evidențiază slăbiciuni ale concepției? 
Nevoi neidentificate? Nevoi nepreconizate? 

● Cum reacționează populația țintă și cum percepe 
beneficiile (sau lipsa acestora) derivate din 
activități? 

● Ce am învățat pentru planul de lucru al anului 
viitor? 

● Sunt toate resursele alocate pentru implementare 
(pe componente individuale sau grupuri de 
activități) disponibile conform planificării? 

o Există economii? Unde? 

o Există depășiri de costuri? Unde?  
o Care este costul activității X pe unitate? 

 

● Ce am învățat din diversele relații dintre 
elemente, de exemplu, relația dintre 
infrastructură și rezultatele școlare ale 
elevilor? 

● Schimbarea a determinat îmbunătățiri (sau 
deteriorări) în domenii neintenționate? 

● Sinergia între cele patru strategii a fost 
suficient de mare pentru a asigura 
continuitatea sistemului? 

● Ce am învățat pentru reforme viitoare? 

● A fost proiectul conceput cu un grad suficient 
de receptivitate față de problemele 
diagnosticate? Diagnosticul a fost 
corespunzător? 

● Ce modificări la nivel de politici au fost 
declanșate? 

● Ritmul și succesiunea activităților au avut 
vreun efect asupra rezultatelor strategiei? 

● Ritmul real de implementare a avut ca efect 
creșterea costurilor? 

● În retrospectivă, s-ar fi putut utiliza mai bine 
resursele? 

● Ce factori au avut impact asupra modului de 
utilizare și eficienței utilizări resurselor? 

 
 Monitorizarea reprezintă observarea sistematică a activităților și consemnarea 
datelor pentru control, înțelegere și previzionarea parcursului implementării. Așa cum vom 
vedea mai târziu, unele date și informații de monitorizare de bază sunt generate de unitățile de 
implementare a diverselor proiecte și programe subsumate strategiilor. Aceste informații sunt 
raportate către organismul intermediar, instituție cheie care agregă date fiabile la nivel de proiecte, 
participanți, implementare de programe și proiecte finanțate Fondurile Structurale și de Investiții, 
în cadrul POCU. Se preconizează că majoritatea programelor relevante pentru cele patru strategii 
vor fi finanțate în cadrul acestui Program Operațional, în special intervențiile subsumate strategiei 
privind PTȘ. Alte tipuri de date și informații de monitorizare provin de la direcțiile de specialitate 
din cadrul MEN, surse de date oficiale, așa cum sunt INS și SIIIR, precum și din vizite în teren.  
 
Cele trei considerente importante în monitorizare sunt:  
 

Eficiență: Activitățile sunt realizate la timp și în buget? Ele sunt suficient planificate? 
Eficacitate: Activitățile sunt executate corespunzător? Bugetul este corespunzător? 

Produsele și rezultatele finale realizate corespund nevoilor/produselor și 
rezultatelor finale dorite? 

Relevanță: Activitățile se desfășoară corect? 
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 Datele și informațiile utilizate în procesul de monitorizare vor permite MEN să ia 
măsuri corective. Acestea se concentrează asupra îmbunătățirii măsurilor de implementare, 
asupra recomandărilor privind alocarea sau realocarea resurselor, precum și asupra conceperii unor 
activități noi sau alternative care să susțină obținerea rezultatelor finale dorite. Datele și 
informațiile utilizate în monitorizare explică de ce activitățile dau rezultate, care sunt condițiile 
care favorizează succesul și care sunt factorii care determină sau împiedică schimbarea. De 
asemenea, aceste informații vor oferi suficientă profunzime și semnificație produselor care rezultă 
din activități. O altă funcție importantă a monitorizării este colectarea periodică și la timp a datelor 
din SIIIR și de la INS. Astfel de date sunt colectate în scopul realizării evidențelor și sunt 
prezentate în rapoartele de monitorizare, astfel încât schimbările la nivel de rezultate finale să poată 
fi corelate cu schimbările determinate de activități și de produsele acestora și/sau atribuite acestora. 
Datele și informațiile utilizate în monitorizare oferă informații asupra următoarelor aspecte: 
 

o Dacă toate resursele financiare, umane și de altă natură care au fost planificate și bugetate 
pentru implementarea fiecărei strategii sunt (a) puse la dispoziție, (b) conform 
specificațiilor și (c) la timp 

o Dacă toate activitățile care au fost planificate în cadrul fiecărei strategii sunt (a) 
desfășurate, (b) conform specificațiilor și (c) la timp 

o Dacă toate resursele puse la dispoziție pentru implementarea fiecărei strategii sunt 
utilizate (a) integral conform planificării și (b) eficient 

o Dacă costurile reale de implementare a strategiei sunt conforme cu cele anticipate și 
estimate. 

 
 Evaluarea este orientată asupra rezultatelor și studiază semnificația schimbărilor 
comportamentale care conduc la realizarea obiectivelor strategiei. Analizează consecințele 
pozitive și negative ale implementării și investighează condițiile și efectele activităților asupra 
produselor și asupra relației dintre și efectului (ori lipsa efectului) produselor asupra rezultatelor 
finale. În rezumat, evaluarea examinează întregul lanț al rezultatelor, pentru a înțelege efectul pe 
care strategia îl are asupra sistemului, actorilor și beneficiarilor din cadrul acestuia. Ca și 
monitorizarea, evaluarea formativă poate determina măsuri corective asupra implementării 
strategiei, întrucât se desfășoară în timpul implementării (spre deosebire de evaluarea impactului 
sau evaluarea finală, sumativă).  
 
 Combinația datelor operaționale cu cele privind produsele este evaluată prin propunerea 
unor ipoteze și prin întrebări investigative. În timp ce datele operaționale vorbesc despre condițiile 
de execuție, datele și informațiile privind rezultatele finale vorbesc despre schimbările în 
comportamentul oamenilor și instituțiilor din domeniu. Examinând cele două seturi înrudite de 
date, putem să începem să formulăm anumite ipoteze cu privire la eficacitatea strategiei, programul 
său de implementare, costurile asociate și, mai important, factorii calitativi din cadrul acesteia. De 
asemenea, evaluarea ia în considerare eficiența, eficacitatea și relevanța, dar fără a se limita la 
activități sau proiecte, ci acoperind întreaga strategie. Mai exact, evaluarea implică examinarea 
detaliată și analiza următoarelor aspecte: 
 

o Dacă combinația, calitatea și cantitatea resurselor alocate implementării strategiei au fost 
corecte; 

o Dacă produsele preconizate au fost realizate conform intenției și, dacă nu, de ce nu? (Unele 
dinte aceste informații pot proveni din monitorizare și să fie validate în procesul de 
evaluare); 

o Dacă aceste produse s-au transferat în rezultatele finale prevăzute și dacă Ministerul ar 
trebui să continue să producă astfel de produse: să facă mai mult, la fel sau să schimbe 
produsele; 
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o Dacă strategia în ansamblul său a fost bine proiectată din punct de vedere tehnic și 
administrativ; 

o Care sunt costurile cu care au fost realizate în cele din urmă produse și rezultate finale? Ar 
fi putut costurile să fie mai mici? 

o Dacă strategia este realistică și fezabilă din punct de vedere a costurilor. 
 

2.3 PRINCIPII 
 Această secțiune abordează principiile de bază ale M&E. Aceste principii au ca obiect 
conversia datelor și informațiilor de monitorizare brute în elemente constructive pentru luarea 
deciziilor pe bază de dovezi, la nivel operativ și strategic. În procesul de monitorizare și evaluare 
sunt evidențiate următoarele principii. Acestea sunt esențiale pentru îndeplinirea obiectivului 
propus: 
 

1. Analiza și interpretarea datelor pe bază de rezultate, însoțite de evaluarea critică a 
activităților. Acesta este un instrument eficace pentru gestionarea execuției. Asigură la 
timp informații, analize ale acestora și recomandări pentru luarea deciziilor la nivelul 
managementului, al strategiilor și politicilor de proiect. 

2. Complementaritatea este necesară la două niveluri: (i) pentru a înțelege că 
monitorizarea și evaluarea sunt activități complementare, dar diferite (ii) pentru a 
recunoaște că cele patru strategii sunt complementare, fapt care trebuie să încurajeze 
colaborarea mai strânsă între cele patru GL. 

3. Cooperarea instituțională reprezintă parteneriatul necesar în cadrul căruia GL identifică 
obiective comune și găsesc modalități prin care să evite dublarea în strategiile și sinergiile 
lor.  

4. Planificarea este o parte integrantă a M&E. Acesta este procesul care stabilește resursele 
și acțiunile necesare pentru a obține rezultatele definite în strategii. Acesta este un aspect 
important, care evidențiază diferența dintre măsurarea gradului de realizare și 
managementul execuției. Dacă planificarea și monitorizarea nu sunt integrate, atunci 
rezultatele monitorizării vor fi limitate la date statistice brute, care nu vor putea fi utilizate 
adecvat în procesul decizional.  

5. Defalcarea obiectivelor strategice în pachete de activități, sarcini și subsarcini. Acesta 
este un factor necesar în planificare, ajutând la definirea acțiunilor, resurselor și timpului 
necesar pentru executarea activităților și obținerea produselor și rezultatelor finale. De 
asemenea, sprijină complementaritatea și cooperarea instituțională. 

6. Coerență și integrare. Cele patru strategii se aplică în domeniul învățământului și, ca 
atare, între ele există o corelare firească. O abordare unitară a monitorizării și evaluării 
este un element necesar. 

7. Responsabilitate. Un important principiu în elaborarea și aplicarea Metodologiei de 
M&E este că grupurile de lucru sunt nucleul activităților de M&E. Grupurile de lucru 
sunt înființate prin ordin de ministru și au atribuții clare de a face recomandări factorilor 
decizionali, astfel încât să asigure condițiile în care inițiativele și finanțarea corespund 
obiectivelor și răspund strategiilor și grupurilor țintă. Acest element nu absolvă 
ministerele și agențiile implicate în implementarea strategiilor de răspunderea de a 
contribui la activitatea grupurilor de lucru. 

8. Transparența este un efect cheie al unui proces de M&E eficace, întrucât asigură 
vizibilitatea acțiunilor, riscurilor, produselor și rezultatelor finale. Rapoartele de 
monitorizare și evaluare adecvate, bazate pe dovezi, pot fi folosite pentru a informa toate 
părțile interesate în mod realist și clar. 
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2.4 INDICATORI STRATEGICI ȘI DE REZULTAT  
 Un pas important în elaborarea acestei metodologii a fost alinierea vocabularului 
folosit pentru indicatorii și acțiunile din strategii. În fiecare strategie se folosește un vocabular 
diferit pentru a descrie produsele și rezultatele finale. Termenii: piloni, programe, programe de 
referinţă, măsuri și acțiuni strategice nu sunt specifici vocabularului folosit în M&E pentru 
rezultate, produse și activități, iar încercarea de a alina vocabularul este un rezultat al Cadrului 
unitar de M&E (predat în noiembrie 2016), fiind conformă cu principiile MBR, așa cum sunt 
acestea formulate de Bancă, OCDE, CE și alte instituții. Logica urmărită  a fost nu doar să realizăm 
o simplă modificare a vocabularului, ci și să analizăm sensul textului de sub fiecare titlu al 
strategiilor. În acest sens, a fost necesară examinarea detaliată a textului din strategii, pentru a 
deosebi activitățile de produse și produsele de rezultate finale. Matricea de mai jos prezintă 
„etichetele” folosite în fiecare strategie și modul în care acestea au fost unificate în metodologie. 
Deși vocabularul a fost modificat, am încercat să menținem integritatea documentelor, astfel încât 
să nu derutăm experții din grupurile de lucru. Prevedem că tranziția se va consacra pe deplin până 
în 2019, la fel ca și schimbările în modul în care sunt formulate rezultatele finale, produsele și 
indicatorii. 
 
 

PTȘ TER IPV EFP Metodologie 

Rezultat final 
Piloni 

(și condiții de 
sprijin) 

Măsuri Obiectiv 
strategic 

Rezultat 
final 

Măsuri Acțiuni Acțiuni Acțiuni Produs 
 

 
Tabelul de mai jos oferă o imagine de ansamblu asupra indicatorilor de rezultat pentru cele 
patru strategii. Textul din tabel a fost ajustat, astfel încât să fie mai aproape de limbajul tipic al 
M&E. Tabelul detaliat al indicatorilor, complet, cu metodologia de culegere a datelor pentru 
fiecare indicator (secțiunea 6), păstrează limbajul originar. Trecerea treptată către vocabularul și 
sintaxa M&E ar trebui să se finalizeze până în 2019; au fost deja folosite în 2018, în planul de 
activități cuprins în primul Raport anual de monitorizare al MEN. 
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Tabel 3. Corelare rezultate finale – indicatori 

Strategia privind părăsirea 
timpurie a școlii (PTȘ) 

Strategia pentru 
învățământul 

terțiar 

Strategia de 
învățare pe tot 
parcursul vieții 

Strategia educației 
și formării 

profesionale 

Indicatori (strategici) de nivelul cel mai înalt 

1)  Persoane care părăsesc 
timpuriu sistemul de educație și 
formare profesională (vârsta 18-
24) 
2)  Educația și îngrijirea timpurie 
a copiilor (EÎTC) (de la 4 ani 
până la vârsta învățământului 
obligatoriu) 
 

Participarea în 
învățământul terțiar 
(vârsta 30-34) 

Participarea adulților în 
programe de formare  
(învățare) (vârsta 25-64) 

Strategia EFP  
contribuie la indicatorii 
strategici ai celorlalte 
trei strategii 
 

Rezultate  
1. Creșterea accesului la 
Educația și îngrijirea timpurie a 
copiilor (EÎTC) 

1. Finanțare adecvată 
și eficientă 

1. Recunoașterea 
învățării anterioare, 
inclusiv a competențelor 
dobândite în străinătate 
și local 

1. Îmbunătățirea 
relevanței sistemelor 
de formare 
profesională pentru 
piața muncii 
 

2. Îmbunătățirea accesului la 
învățământ primar și secundar 
pentru toți 

2. Îmbunătățirea 
guvernanței eficiente 

2. Diversificarea și 
creșterea finanțării 
pentru a răspunde 
cererii 

2. Creșterea participării 
și îmbunătățirea 
accesului la programele 
de formare 
profesională 
 

3. Sisteme eficace de avertizare 
timpurie, programe remediate 
și de sprijin pentru elevii în 
situație de risc din învățământul 
obligatoriu 
 

3. Asigurarea utilizării 
datelor de M&E 
pentru elaborarea 
politicilor bazate pe 
dovezi 

3. Sprijinirea participării 
la programele europene 
de mobilitate 
(Erasmus+) 

3. Îmbunătățirea 
calității formării 
profesionale 

4. Îmbunătățirea atractivității, 
incluziunii, calității și a 
relevanței învățământului 
profesional și tehnic (ÎPT) 

4. Îmbunătățirea 
participării în toate 
domeniile 

4. Stabilirea unui 
mecanism de sprijin 
financiar și de consiliere 
pentru șomeri și 
persoane inactive 
 

4. Dezvoltarea inovării 
și cooperării naționale 
și internaționale în 
domeniul formării 
profesionale 

5. Îmbunătățirea accesului la 
oferte adecvate de programe 
educaționale de tipul „ADȘ” 

5. Îmbunătățirea 
calității programelor 
de studii de calitate și 
adaptive 

5. Îmbunătățirea 
serviciilor de consiliere, 
pentru a încuraja 
participarea sporită pe 
piața învățării pe tot 
parcursul vieții 
 

 

6. Consolidarea capacității 
guvernului de a implementa, 
monitoriza și evalua strategia de 
reducere a PTȘ 

6. Consolidarea 
colaborării cu mediul 
economic (angajatori) 

6. Crearea unui sistem 
eficient de asigurare a 
calității, monitorizare și 
evaluare 

 

 
 



Metodologie pentru M&E Implementării Strategiilor Educaționale 26 

3 ARANJAMENTE INSTITUȚIONALE: STRUCTURI ȘI FUNCȚII 
 Această secțiune descrie structura Metodologiei, cu accent pe procesele și resursele umane 
necesare pentru măsurarea eficace a performanțelor și pentru derularea activităților de 
management. Structura este ilustrată în Figura 3 de mai jos. Sunt indicate departamentele care 
desfășoară activitățile și nivelurile decizionale pentru fiecare etapă. 
Figură 3. Structura de M&E 
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 Decizia nr. 111/mai 2018 cu privire la comitetul de coordonare a fost aprobată de 
ministru. Aceasta prezintă alcătuirea comitetului de coordonare precum și atribuțiile sale: (i) 
analizează și aprobă Raportul anual de monitorizare al MEN; (ii) validează recomandările cuprinse 
în respectivul Raport; (iii) formulează observații și propuneri cu privire la acțiuni viitoare.  
Comitetul de coordonare este alcătuit din: 
 

• Coordonator 
o Secretarul de stat care coordonează Direcțiile Juridic, Relații Internaționale și Afaceri 

Europene; 
 

• Membri: 
o Secretar de stat, învățământ preuniversitar; 
o Secretar de stat, învățământ superior; 
o Secretar de stat, învățământ în limbile minorităților; 
o Secretar de stat, relația cu Parlamentul; 
o Reprezentant al Cabinetului Ministrului; 
o Reprezentant al Ministerului Muncii și Justiției Sociale; 
o Reprezentant al Ministerului Fondurilor Europene; 
o Reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. 

 
 Decizia sus-menționată reconfirmă desemnarea Institutului de Științe ale Educației 
(ISE) ca organism de evaluare. Aceasta este o evoluție importantă, întrucât plasează evaluarea 
în atribuția unei instituții de cercetare în domeniul educației din afara MEN și separată de 
activitatea de monitorizare desfășurată de grupurile de lucru, îmbunătățind astfel transparența și 
credibilitatea procesului de evaluare și a constatărilor acestuia. Activitățile de monitorizare 
desfășurate de MEN și de GL vor oferi fundamentul pentru evaluările realizate de ISE și vor da 
formă întrebărilor folosite în evaluările anuale și periodice. Această structură organizațională va 
asigura condițiile pentru ca evaluările să fie realizate de un organism de audit extern, asigurând 
credibilitatea constatărilor. 
 
 Pentru a instituționaliza pe deplin procesul de M&E, precum și structura, sarcinile și 
funcțiile grupurilor de lucru, persoanele desemnate au fost aprobate prin Ordinul 
Ministrului nr. 3080 din 18 ianuarie 2018. Prin acest Ordin se actualizează structura anterioară 
de M&E, aprobată inițial în decembrie 2015. De asemenea, se evidențiază activitățile transversale 
și participarea într-un grup de sprijin suplimentar, așa cum se arată în Figura 3 de mai jos. 
 
 Sunt  înființate grupuri de lucru multidisciplinare (GL) pentru fiecare dintre cele 
patru strategii, cu rolul de a planifica și supraveghea activitățile de M&E. Grupurile de lucru 
joacă un rol central în cadrul Metodologiei de M&E. Membrii celor patru grupuri de lucru sunt 
reprezentanți ai agențiilor și ministerelor implicate, precum și unul sau doi experți din cadrul 
Direcției Generale Management Strategic și Politici Publice (Unitatea de Politici). Se prevede că 
GL vor continua să activeze pe toată durata de implementare a strategiilor. Abordarea a permis 
dezvoltarea în cadrul GL a unui mediu de lucru integrat, sprijinit de membrii Unității de Politici 
care alcătuiesc echipa Unității de Politici Publice (EUPP) și joacă rolul de organism de coordonare 
a GL. Alcătuirea GL a fost revizuită, fiind redus numărul membrilor, astfel încât să se 
îmbunătățească comunicarea și colaborarea în echipă. În același timp, a fost înființat un grup de 
sprijin pentru GL, format din reprezentanți ai unor departamente cu funcție transversală, cum ar fi 
Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Capital Uman responsabil de monitorizarea 
proiectelor finanțate din Fondurile structurale și de investiții europene (ESIF), Fonduri care asigură 
și finanțarea măsurilor din cele patru strategii. 
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Figură 4. Structura grupurilor de lucru 

 
Grup de lucru PTȘ 
 
 
Coordonat de 
directorul general al 
DG educație timpurie, 
învățământ primar și 
gimnazial 
 
Membri din 
• UMP finanțată 

extern  
• D educație timpurie 
• D învățământ primar 

și gimnazial 
• GD învățământ 

secundar superior și 
educație 
permanentă 

• UPP  

 Grup de lucru TER 
 
 
Coordonat de directorul  
DG managementul 
programelor 
universitare 
 
 
Membri din 
• DG învățământ 

superior 
• UEFISCDI (Unitatea 

Executivă pt. 
Finanțarea 
Învățământului 
Superior, C&D și 
Inovație) 

• ARACIS (Agenția de 
Asigurare a Calității în 
IS) 

• ANC 
• DG învățământ 

secundar superior și 
educație permanentă  

• UPP 

 Grup de lucru ÎPT 
 
 
Coordonat de directorul 
CNDIPT 
 
 
 
 
Membri din 
• CNDIPT 
• ANC 
• DG învățământ 

secundar superior și 
educație permanentă 

• UPP 

 Grup de lucru IPV 
 
Coordonat de 
președintele 
Autorității Naționale 
pentru Calificări 
(ANC) 
 
 
Membri din 
• ANC 
• CNDIPT 
• DG învățământ 

superior 
• DG învățământ 

secundar superior 
și educație 
permanentă 

• UPP  

 
Membrii grupului de sprijin 
Organismul intermediar pentru POCU (monitorizează programe finanțate din POCU) 
Unitatea de Implementare a proiectelor finanțate din Fonduri Structurale (implementează programe 
naționale finanțate din POCU); 
Direcția Tehnologia Informației și Comunicației (gestionează SIIIR și oferă date privind învățământul) 
Direcția Generală Minorități și Relația cu Parlamentul (coordonează politicile transversale pentru romi și alte 
minorități) 
Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar 
Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (gestionează 
programul de mobilitate ERASMUS+) 
Direcția Generală Economică (planificare financiară și bugetare, transferuri, plăți și contabilitate) din MEN 

 
Această structură organizațională a fost testată în timpul elaborării primului Raport anual de 
monitorizare al MEN și constituie piatra de boltă pentru planificare, M&E și pentru cooperarea și 
colaborarea între direcții. Înființarea grupurilor de lucru este o inițiativă nouă în România, având 
ca scop măsurarea gradului de realizare și gestionarea implementării celor patru strategii, sub 
coordonarea Unității de Politici Publice, și conducând la: 
 
 O mai bună înțelegere a celor patru strategii, atât în cadrul Ministerului, cât și al celorlalte 

agenții și instituții aflate în coordonarea MEN; 
 Nivel sporit de colegialitate și cooperare în cadrul și între GL și instituțiile reprezentate; 
 Recunoaștere îmbunătățită a complementarității strategiilor, identificarea provocărilor și 

oportunităților comune; 
 O mai bună înțelegere a complexității și cerințelor procesului de implementare; 
 Raportare pe bază de dovezi și o mai bună înțelegere a indicatorilor și datelor necesar a fi 

raportate, conducând la înregistrarea mai bună, pe bază de dovezi, a progreselor 
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înregistrate; 
 Analiza detaliată a datelor privind performanța și utilizarea acestora pentru formularea unor 

recomandări cu privire la modificările/adaptările necesare la nivelul activităților și la 
nivelul ipotezelor formulate în momentul elaborării strategiilor; 

 Planuri anuale de acțiune mai eficace, realiste și rezonabile, cu ținte intermediare; 
 Un nivel sporit de implicare a instituțiilor reprezentate în grupurile de lucru. 

 
Funcții cheie ale grupurilor de lucru. Principalele atribuții cuprind: 
 

• Elaborarea planului anual de implementare a strategiei, pe baza rezultatelor și realizărilor 
din anul precedent. 

• Desfășurarea activităților de monitorizare și evaluare, inclusiv: 
o Colectarea și evaluarea datelor. 
o Planificarea, pregătirea și derularea vizitelor în teren, cu instrumente 

corespunzătoare de culegere a datelor. 
o Coordonarea cu instituțiile implicate, pentru a asigura culegerea datelor. 

• Elaborarea raportului anual de progres: 
o Analizarea datelor. 
o Formularea de recomandări cu privire la acțiuni, indicatori și ținte. 
o Prezentarea gradului de realizare a planului anual și progresul înregistrat către 

atingerea țintelor finale. 
 

Frecvența ședințelor și acțiunilor 
 

• GL se vor întâlni oficial de cel puțin două ori pe an, o dată la șase luni, pe lângă ședințele 
operative obișnuite și întrunirile ad-hoc convocate de Unitatea de Politici Publice. 

• GL vor culege date în mod continuu. Datele vor fi analizate în cadrul ședințelor obișnuite. 
De asemenea, vor derula o misiune de colectare a datelor pentru a fi incluse în raport. 

o În modelul de colectare continuă a datelor se știe că unele date vor fi disponibile 
periodic, iar altele la intervale mai puțin exacte. Este posibil ca unele date să nu fie 
disponibile decât la câteva luni după sfârșitul anului. Evaluarea datelor disponibile 
în cadrul ședințelor trimestriale va permite grupurilor de lucru să fundamenteze 
vizitele în teren și să asigure o semnificație mai bună a analizelor cuprinse în 
rapoartele anuale de progres. 

• GL vor realiza minim două vizite în teren în fiecare an calendaristic. 
• Termenul de depunere a Raportului anual de monitorizare al MEN este data de 31 martie 

a fiecărui an. Pot fi folosite scurte informări pentru a atrage atenția Ministerului cu privire 
la blocaje, provocări, riscuri și oportunități. 

 
 Echipa Unității de Politici Publice (EUPP) se concentrează asupra integrării 
strategiilor, provocărilor comune, evitării dublării și identificării complementaților, astfel 
încât să se obțină o mai mare sinergie între cele patru strategii. EUPP va contribui la activitatea 
celor patru grupuri de lucru, asigurând serviciile de secretariat. Unitatea de Politici Publice ar putea 
avea în vedere desemnarea unui consilier sau a mai multora care să joace rolul de coordonatori ai 
GL. Această acțiune devine necesară pe măsură ce proiectele finanțate din POCU încep să intre în 
etapele de implementare, iar vizitele în teren devin o cerință. Atribuțiile echipei Unității de Politici 
sunt: 
 

• Organizarea ședințelor convocate de GL 
• Asigurarea disponibilității sălii și a tuturor documentelor necesare pentru ședință 
• Înregistrarea prezenței la ședință 
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• Realizarea minutelor de ședință, consemnând decizii, recomandări și acțiuni de follow-up  
• Follow-up cu diverși membrii ai GL, după caz 
• Facilitarea comunicării și cooperării în cadrul grupului și între grupurile de lucru 
• Pregătirea și transmiterea cererilor de date oficiale, de exemplu: SIIR, INS sau ministere 
• Coordonarea comunicării dintre GL și instituțiile și direcțiile guvernamentale 
• Organizarea și facilitarea vizitelor în teren; când este necesar, participarea la vizite 
• Îmbunătățirea șabloanelor de raportare 
• Asistență în culegerea datelor pentru rapoartele și planurile realizate de GL  
• Elaborarea raportului sumativ anual care prezintă rapoartele celor patru grupuri de lucru și 

cuprinde o analiză detaliată a problemelor, inclusiv previziuni cu privire la datele de 
finalizare, resurse și alte necesități, alături de mesaje și recomandări cheie.  

 
 Alocarea uneia sau mai multor persoane-resursă pentru M&E care să lucreze alături de 
EUPP va elimina constrângerea operațională legată de alocarea timpului. Aceste constrângeri au 
fost reclamate de mai mulți membrii ai GL. Acest tip de sprijin va conduce la îmbunătățirea 
activității și eficacității GL. 
 
 Finanțarea, planificarea, implementarea și M&E celor patru strategii din domeniul 
învățământului necesită implicarea multor organizații din cadrul și din afara Guvernului. Pentru a 
putea aplica Metodologia eficient, este important ca aceste relații să fie înțelese. Relațiile sunt 
structurate pe trei niveluri: (i) strategic; (ii) program UE; (iii) implementare. Așa cum se arată în 
Tabelul 1, programul UE reprezintă puțin peste 25% din totalul programului de reformă al 
Guvernului, ceea ce înseamnă că funcția de conducere strategică și coordonarea întregului program 
sunt atribuții ale MEN.  
 
 MEN folosește patru mecanisme pentru a oferi servicii: (i) Comitetul de coordonare 
validează progresul în implementare și susține schimbările în politici. Membrii săi sunt secretari 
de stat, astfel încât nivelul de reprezentare este potrivit pentru a asigura cooperarea inter-
guvernamentală pentru ajustarea politicilor. (ii) Unitatea de Politici Publice răspunde de: 
coordonarea, raportarea și facilitarea cooperării inter-departamentale, organizarea evenimentelor, 
colectarea datelor și coordonarea elaborării rapoartelor. (iii) Cele patru grupuri de lucru au ca 
atribuții planificarea, analiza detaliată a datelor și raportarea acestora (inclusiv culegerea datelor), 
vizite în teren și contribuții la elaborarea evaluărilor periodice. Un aspect important, GL joacă un 
rol cheie în transpunerea obiectivelor strategice în pachete de activități realizabile. (iv) Institutul 
de Științe ale Educației are ca atribuții proiectarea și realizarea evaluărilor periodice, ca organism 
independent.  
 
 Metodologia de M&E nu are impact direct la nivelul programului UE, în condițiile în care 
acesta se centrează asupra finanțării, proiectării cererilor de propuneri de proiecte și supravegherii 
proiectelor finanțate în cadrul diferitelor programe operaționale (POCA, POCU, POR, POC). Cu 
toate acestea, nivelul de program al UE este supus monitorizării și evaluării directe de către nivelul 
strategic. Nivelul de implementare servește atât nivelul strategic, cât și nivelul programului UE. 
Se ocupă de implementarea și operaționalizarea strategiilor finanțate de la bugetul de stat și din 
fonduri ale programului UE. Acest nivel este principala țintă pentru M&E; activitatea grupurilor 
de lucru se concentrează asupra asigurării unui mediu propice în care entitățile implementatoare 
să presteze servicii care vor conduce la obținerea rezultatelor prevăzute în strategii. Figura 5 de 
mai jos ilustrează aceste structuri și relații. 
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Figură 5 
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4. METODOLOGIA PENTRU MONITORIZARE 
  

Instituțiile care gestionează strategii complexe de reformă au nevoie constant de 
informații actualizate privind progresul în atingerea rezultatele urmărite, și pentru a asigura 
succesul acestora. Monitorizarea proiectelor și programelor asociate celor patru strategii 
depășește simpla urmărire a implementării activităților și a decontării cheltuielilor. Sunt necesare 
informații detaliate privind implementarea strategiilor. Acest demers include obținerea 
răspunsurilor la întrebări cum sunt: (i) cum au fost internalizate obiectivele fiecărui program de 
către participanți și beneficiari (este posibil să existe diverse părți interesate, la diferite niveluri12; 
(ii) cum au fost implementate activitățile (dincolo de declarații); (iii) cum au reacționat la 
implementare beneficiarii, etc. Grupurile de lucru vor contribui la obținerea răspunsurilor la aceste 
și la alte întrebări, prin aplicarea mecanismelor de planificare și monitorizare descrise în această 
secțiune. 
 

4.1 COLECTAREA DATELOR  

 Trei tipuri principale de date sunt necesare pentru monitorizarea eficientă a 
implementării strategiilor. Fiecare strategie este monitorizată independent, în conformitate cu 
lista de indicatori aprobată din fiecare document strategic. Acestea sunt: 
 
 
Tabel 4. Surse de date pe nivel de reprezentare 

NIVEL TIP – EXEMPLU SURSE 
Național / UE 
regional / 
internațional 
(date de sistem) 

Date la nivel național, privind  reducerea PTȘ, rata de 
înscriere în învățământul terțiar și alte date 
semnificative pentru indicatorii privind sistemul 
național de învățământ. În această categorie se înscriu 
și datele comparative din UE și surse internaționale. 
 

Date statistice oficiale: SIIIR, INS, 
RMU, ANS etc. Pentru 
comparații și analize: CE 
(Eurostat), OCDE, UNESCO, 
Banca Mondială etc. 
 

Program Date din programele de reformă, cum sunt Cadrul 
curricular național pentru dezvoltarea educației tipuri 
sau programele de tip școala după școală, ADȘ, 
învățământ profesional, precum și orice program care 
susține obținerea rezultatelor finale ale strategiei. La 
acest nivel, este vorba despre programe finanțate și 
coordonate de la nivel central. 

Entități care implementează 
proiecte finanțate în cadrul 
POCU prin organismul 
intermediar (IB), IB și 
autoritatea de management 
(MA) pentru programe finanțate 
în cadrul programelor 
operaționale ale UE , cum sunt 
POCU, POCA, POR, POC etc. 

Unitate și local Programe finanțate și implementate la nivel local, fără 
finanțare sau coordonare centrală. Acestea îndeplinesc 
sau nu criteriile centrale de programare. De exemplu, 
este posibil ca un program de tip școala după școală 
implementat la acest nivel să nu respecte cerințele 
curriculumului și să nu servească unui obiectiv 
educațional, dar să asigure doar servicii de îngrijire. 
Unele inițiative de amploare mică la acest nivel s-au 
dovedit inovatoare și au evoluat, transformându-se în 
programe mai mari sau politici noi. Așa stau lucrurile în 
cazul inițiativelor pentru romi, competențe digitale 
pentru copiii din mediul rural etc. 

SIIIR; date mai substanțiale vor 
proveni de la inspectoratele 
școlare, școli și ONG-uri, în 
special din vizite în teren sau 
raportări on-line din partea 
entităților care implementează 
astfel de programe. 

 
                                                 
12 Părinți, elevi, cadre didactice, școli sau universități, agenți economici implicați în procesul de învățământ, , tutori 
de diferite tipuri, participanți în activități de învățare continuă etc. 
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 Cu toate că aceste surse de date par independente, între ele există un grad ridicat de 
interacțiune și interdependență. Fiecare dintre cele trei niveluri necesită abordări și mecanisme 
diferite de colectare a datelor, pentru a oferi informații cu privire la progresele înregistrate în 
implementare; pentru a identifica potențialele blocaje și exemple de succes; și pentru a învăța lecții 
importante pentru activitățile viitoare. Nu este suficient ca utilizatorii să prezinte analize pe tipuri 
de date, trebuind să ofere analize mai complexe, folosind atât de multe surse câte sunt necesare. 
Secțiunea 4.2 cu privire la analiza și interpretarea datelor abordează acest subiect mai în detaliu, 
iar tabelele cu definiții ale indicatorilor (în secțiunea 6.1) indică surse specifice din care se pot 
culege datele. 
 
 Primul nivel al datelor cuprinde informațiile disponibile în SIIIR, RMU, INS și ANS 
etc., oferind mare parte a datelor de bază (date statistice oficiale). Se folosesc calcule simple 
pentru a agrega datele din aceste surse, astfel încât să îndeplinească cerințele indicatorilor. Din 
aceste surse se vor obține informații cu privire la rata înscrierilor, numărul de utilizatori etc. Pe de 
altă parte, unele informații conținute în aceste baze de date nu sunt semnificative în mod direct 
pentru strategii, dar sunt importante pentru luarea deciziilor; permit experților să meargă dincolo 
de simple interogări în scopul agregării datelor; utilizatorii pot introduce interogări mai complexe, 
atunci când sunt necesare analize detaliate, de exemplu: (i) numărul elevilor neînscriși în următorul 
an școlar (defalcat după situația școlară din anul anterior, cum ar fi: promovați, exmatriculați, 
nepromovați etc.); (ii) numărul de absențe pe semestru, prin raportare la situația școală la sfârșit 
de an, defalcat pe rural/urban; (iii) corelarea dintre rezultatele la simularea examenului de 
bacalaureat și cele de la examenul propriu-zis; (iv) corelații între numărul de absențe pe semestru 
și notele obținute la examenele naționale (la absolvirea clasei a 8-a); (v) relația dintre infrastructură 
(starea clădirilor) și numărul elevilor care abandonează școala etc. Acestea sunt interogări 
predefinite, puse la dispoziția managerilor de date, și nu vor trebui definite și rulate manual. 
Nivelul de complexitate al interogărilor nu este limitat, interogările putând fi folosite pentru 
analize complexe, pentru a înțelege care sunt factorii care determină rezultatele (sau lipsa 
rezultatelor). Este important să acceptăm că este posibil ca sursele de date la nivel de sistem, în 
special SIIIR, să nu conțină unele informații specifice căutate de grupurile de lucru. În astfel de 
cazuri, grupurile de lucru pot face o cerere pentru colectarea anumitor date. 
 
 Primul nivel de date include și datele de la nivel regional și internațional provenite din 
surse din afara țării, precum CE (Eurostat), OCDE, UNESCO, Banca Mondială etc. Aceste 
informații sunt importante pentru compararea situației din România cu cea din alte țări din regiune 
și din lume. În unele cazuri, interogările pentru obținerea acestui tip de date pot fi definite doar în 
limitele parametrilor permiși de website-ul deținătorului. 
 
 Datele de la cel de-al doilea nivel provin din diferite inițiative, programe și proiecte 
legate de strategii, finanțate din POCU și surse bugetare și gestionate pe baza unor norme și 
cerințe stabilite la nivel central. Entitățile care implementează programe coordonate și finanțate 
de la nivel central pot fi ONG-uri, instituții de învățământ, entități private sau agenții 
guvernamentale. Unitățile de implementare ale acestora sunt obligate prin contract să producă 
informații privind implementarea, folosind sistemele de monitorizare impuse de organismul 
intermediar și de instituția guvernamentală sau ministerul responsabil. În cazul proiectelor 
finanțate din POCU, acest tip de informații se transferă către și prin organismul intermediar. 
Exemple de astfel de programe sunt cele dedicate creșelor sau centrelor comunitare de învățare 
permanentă. Informațiile din aceste programe sunt folosite pentru a consemna activitățile și 
produsele și sunt evaluate prin raportare la indicatorii corespunzători din strategia corespunzătoare 
și din POCU, indicatori care, în cea mai mare parte, corespund celor din cele patru strategii pentru 
învățământ. Participarea activă a POCU și a organismului său intermediar în grupurile de lucru va 
facilita schimbul de astfel de informații după cum va fi necesar. 
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 Datele de la al treilea nivel provin de la unitățile locale care implementează inițiative, 
programe și proiecte, dar care nu beneficiază de finanțare din POCU și nu respectă în mod 
necesar dispoziții de la nivel central cu privire la procese, conținuturi sau metode, nefiind 
monitorizate prin raportare la astfel de dispoziții. În unele 
cazuri, programe de tip școala după școală sunt finanțate de 
părinți sau de autoritatea școlară. Metodologia de M&E necesită 
obținerea la acest nivel a unor date de același tip ca cele obținute 
pentru cel de-al doilea nivel. În consecință, aceste informații vor 
trebui culese în cadrul vizitelor în teren sau prin chestionare 
directe, online, întrucât aceste informații nu vor fi oferite de 
entitățile care implementează proiecte și programe și nici nu vor 
fi disponibile din alte surse. Este posibil ca unele date statistice 
despre aceste programe să fie disponibile din SIIIR sau de la 
birourile județene, dar majoritatea lor vor trebui obținute de la 
sursă.  
 
 La nivelurile 2 și 3, datele trebuie să ofere răspunsuri la 
unele întrebări fundamentale, cum sunt: (i) dacă activitatea a fost 
implementată așa cum se intenționa, cu contabilizarea tuturor 
detaliilor, inclusiv timp, buget și surse de finanțare; (ii) 
atitudinile persoanelor implicate; (ii) reacția beneficiarilor; (iii) utilitatea percepută; (iv) numărul 
utilizatorilor; (v) instrumente didactice folosite și elaborate etc. Aspecte de bază, cum sunt 
eficiența, eficacitatea și adecvarea activităților, sunt fundamentale. 
 
 Un nivel suplimentar de informații va proveni de la ministerele și agențiile care 
desfășoară activitățile pregătitoare, activități ce vor permite implementarea strategiei și 
alocarea resurselor. 
 

NIVEL TIP – EXEMPLU SURSE 
 
Operațiuni 

Date de la nivel operativ, legate de 
activitățile realizate în mod curent de o 
agenție sau de un minister, de pildă, 
alcătuirea unei liste de verificări pentru 
avertizare timpurie, a unei liste de 
verificări pentru echipamentele dintr-un 
centru de zi, elaborarea unui curriculum, 
elaborarea unor propuneri de politici sau 
programe. 

Datele de la acest nivel vor fi 
furnizate de instituția responsabilă 
și de entitățile sale subordonate ori 
de parteneri săi. 

 Informațiile de la acest nivel suplimentar provin din activitățile curente ale 
instituțiilor guvernamentale implicate, în implementarea strategiilor. De multe ori, astfel de 
date sunt trecute cu  vederea, dar au o importanță deosebită, întrucât încorporează timp și resurse 
necesare atingerii obiectivelor strategiei și creează mediul propice implementării măsurilor 
prevăzute de strategie. Aceste date reflectă gradul de realizare a activităților preliminare, care stau 
la baza implementării efective a strategiei. Ele sunt vitale pentru management. De exemplu, 
următoarele sunt activități importante care formează bazele pentru implementarea 
programului/proiectului: (i) elaborarea unor liste de verificare pentru materialele din creșă; (ii) 
propuneri de programe și proiecte; (iii) consultații publice și comunicarea cu publicul; (iv) studii. 
În lipsa informațiilor cu privire la amploarea activităților pregătitoare necesare, nu se pot înțelege 
factori critici pentru management, cum sunt nivelul de efort ori resursele umane, materiale sau 
financiare necesare. De asemenea, nu va fi posibilă cunoașterea gradului de implementare a 
reformelor. Povestirea din casetă ilustrează acest tip de informații. Strategia privind PTȘ cuprinde 
și activitatea „formare profesională (continuă) educatoarelor și puericultorilor (abilitare 
curriculară, metode de predare integrată și metode corespunzătoare educației incluzive”. Mai sunt 

Un bătrân 
fermier a decis să planteze meri 
în locul pădurii dese din spatele 
casei sale. A scos din rădăcină 
stejarii și arțarii, a curățat locul 
de lăstari și tufișuri, a arat 
pământul, a plantat semințele și 
a îngrijit livada. După mulți ani, 
familia sa avea mere pe care le 
vindea la piață și din care făcea 
gemuri și plăcinte vândute în 
întregul regat, devenind foarte 
bogată. Ar fi putut urmașii să 
devină atât de prosperi fără 
munca bătrânului fermier? 
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multe de făcut, înainte de a se putea asigura formarea profesională. Planul de activități pentru 2017 
prevedea elaborarea unui „prim draft al unui manual pentru personalul didactic din educația 
timpurie”. Acest manual va defini cadrul de formare pentru „12.740 de cadre didactice, inspectori 
și educatori” și va asigura obținerea unor rezultate pozitive, atunci când cursanții se întorc la locul 
de muncă. Manualul va ajuta la concentrarea cursurilor asupra necesităților reale, astfel încât 
investițiile să fie profitabile. 
 
 Multe dintre datele discutate până acum, după volumul necesar și perioadele pentru 
care trebuie culese, sunt necesare activităților de management, dar nu răspund direct 
nevoilor de informații calitative care vor fi obținute în parte în cadrul vizitelor în teren și, mai 
semnificativ, în cadrul evaluărilor. Mai jos prezentăm informații cu privire la vizitele în teren, iar 
în secțiunea 5 a Metodologiei de M&E vom discuta despre evaluare. În orice caz, este important 
să înțelegem că datele și informațiile de monitorizare, precum și analiza acestora, sunt esențiale 
pentru fundamentarea evaluărilor ulterioare. 
 

4.1.1 Vizitele în teren 
 

 Vizitele în teren sunt o sursă importantă de date și informații cu privire la progresul 
și calitatea implementării. Vizitele în teren au patru obiective: (i) o modalitate importantă de a 
valida datele colectate din toate sursele; (ii) oferă informații calitative importante (teste calitative), 
în afara contextului oferit de studiile de evaluare; (iii) pun Ministerul și instituțiile centrale în 
contact direct cu provocările și oportunitățile apărute pe parcursul implementării inițiativelor; (iv) 
permit îmbunătățirea colaborării între regiuni și centru, creând un nivel superior de coeziune între 
părțile care implementează strategiile. 
 

Vizitele periodice de monitorizare nu trebuie confundate cu misiunile de evaluare. 
Scopul vizitelor este legat de monitorizare, aceasta fiind destinată managementului operativ. 
Evaluările sunt investigații detaliate asupra situației și necesită competențe de colectare a datelor 
primare și în metode statistice. Vizitele în teren vor fi susținute de diverse instrumente 
corespunzătoare tipului de activitate sau de entitate gazdă. Aceste instrumente sunt concepute 
pentru a oferi informații calitative și cantitative. Printre ele se numără chestionarele personalizate, 
listele de verificare și ghidurile de observare cu ajutorul cărora se urmărește obținerea de informații 
privind implementarea inițiativei, de regulă, pe o anumită perioadă de timp. Instrumentele vor fi 
folosite pentru a colecta informații cu privire la grupurile țintă, ratele de participare și feedbak-ul 
de la utilizatori. Deși este posibil ca unele informații cantitative să fie deja raportate prin canalele 
obișnuite, în acest caz obiectivul este validarea. 
 
 Componentele cantitative ale monitorizării vizează informații cu privire la 
semnificația și valoarea pe care diverși actori sociali le atribuie acțiunilor aflate în curs de 
implementare.13 Componentele cantitative oferă răspunsuri la întrebări legate de efectul 
inițiativelor asupra învățării și predării sau, în general, asupra vieții grupurilor țintă. Important de 
menționat, vizitele de monitorizare oferă informații cu privire la provocările și oportunitățile 
apărute pe parcursul implementării inițiativelor, trăgând semnale de alarmă, dacă o investiție pare 
a nu produce rezultatele așteptate și dacă este nevoie de ajustarea sau reproiectarea intervenției. 
Mai mult, vizitele în teren evidențiază întrebări sau probleme care ar trebui abordate în timpul 
evaluărilor aprofundate. În acest punct al lucrării, este evident că, deși monitorizarea și evaluarea 
sunt diferite și necesită abordări și competențe diferite, au și zone în care se intersectează. 
Monitorizarea și evaluarea examinează domenii similare, dar monitorizarea joacă rolul unui sistem 
de avertizare timpurie care poate declanșa evaluări aprofundate, fiind o operațiune de scanare 

                                                 
13 Actorii sociali include: directori, profesori, educatori, elevi, autorități locale, ONG-uri 
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permanentă, în timp ce evaluarea este o investigație în profunzime. Interviul și observarea sunt 
instrumentele cheie folosite în cadrul vizitelor de monitorizare, fiind descrise în continuare. 
 

A. Interviuri 
 
 Interviurile reprezintă o modalitate dinamică de colectare a informațiilor, modalitate 
care permite interacțiunea personală a participanților. Acestea se desfășoară în cadrul unui 
ghid sau protocol de conduită și de consemnare a răspunsurilor, fiind folosit pentru colectarea 
opiniilor unor persoane cheie, precum beneficiarii direcți ai unei inițiative. Ele completează 
informațiile cantitative cu perspective calitative. 
 
 Interviurile eficace sunt bine planificate și au obiective clare. O componentă cheie a 
pregătirii este elaborarea întrebărilor cu privire la inițiativă și la corelarea dintre aceasta și 
rezultatele finale prevăzute în strategii. Secțiunea 6 cuprinde exemple de întrebări, dar este esențial 
ca, înainte de fiecare vizită, întrebările să fie revizuite și adaptate, astfel încât să corespundă 
cerințelor specifice. Tipul întrebărilor va depinde de momentul în care se află inițiativa (la început, 
în mijlocul sau la finalul implementării ). De asemenea, întrebările sunt determinate de tipul 
inițiativei și de respondenți. De exemplu, în cele patru strategii sunt necesare interviuri cu privire 
la proiectele finanțate din POCU și cu privire la proiecte finanțate din alte surse. Pentru fiecare tip 
de proiect este nevoie de abordări și întrebări diferite, deși este posibil ca respondenții să fie aceiași 
(de exemplu, profesori, părinți, elevi). 
 
 
 
 
 
 
 
 Interviurile eficace necesită comunicarea biunivocă: trebuie aplicate de persoane care 
dispun de unele cunoștințe cu privire la subiect și de o înțelegere detaliată a strategiilor. În lipsa 
dinamismului, interviurile vor fi statice și nu vor reuși să obțină informații care să contribuie la 
înțelegerea mai exactă a efectelor inițiativelor. Operatorii de interviu trebuie să fie sensibili la 
comunicarea nonverbală și abilitatea de a stabili o relație de încredere și credibilitate cu 
respondenții. 
 

B. Observațiile 
 

Observațiile reprezintă  este o metodă importantă de colectare a datelor necesare 
pentru a înțelege modificările comportamentale determinate de inițiative. Observațiile 
derulate în cadrul monitorizării nu trebuie confundate cu observațiile din cadrul evaluărilor, 
aceasta necesitând cunoștințe de metodologia cercetării și cunoașterea temeinică a 
subiectului. Observațiile realizate în contextul monitorizării necesită unele cunoștințe 
legate de strategia a cărei implementare se urmărește, precum și un anume nivel de 
obiectivitate, pentru a evita favorizarea unor comportamente, această cerință fiind mai 
dificil de îndeplinit. Observatorul trebuie să evite să deranjeze, încercând să nu fie 
remarcat, întrucât simpla sa prezență va declanșa comportamentul pe care persoana 
observată îl consideră „corect”. Similar interviurilor, observațiile trebuie realizate în cadrul 
unui ghid sau a unui protocol, astfel încât instrumentul să fie aplicat în mod consecvent și 
să se concentreze asupra informațiilor cerute. 

 
 Observația permite operatorului să compare rezultatele obținute cu datele raportate și să 
înțeleagă de ce o inițiativă funcționează sau nu. De exemplu, să presupunem că 100% dintre 

Cu toate că în Metodologie sunt prezentate exemple de întrebări și 
instrumente, revizuirea și adaptarea acestora va fi necesară  înainte de 

fiecare vizită în teren, astfel încât să corespundă fazei de implementare și 
tipului de respondent. 
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profesorii unei școli au participat la cursuri de predare prin metode centrate pe elev, dar observațiile 
privind organizarea la clasă și comportamentul elevilor demonstrează că aceste metode sunt rareori 
folosite. Această observație va determina întrebări suplimentare cu privire la motivele pentru care 
respectivele metode didactice nu sunt utilizate: Există piedici de natură normativă? Cursurile nu 
au fost eficace? Curriculum nu se pretează la metode didactice centrate pe elev? O astfel de 
problemă poate fi examinată în cadrul evaluării, dacă vizita în teren nu oferă răspunsuri adecvate. 
 
 În ciuda avantajelor observația ca metodă de colectare a datelor are anumite limite 
care pot fi diminuate printr-o planificare corespunzătoare. Pe lângă fenomenul 
„comportamentului corect” menționat mai sus, există unele dificultăți legate de observații, 
majoritatea acestora putând fi soluționate printr-o pregătire adecvată. Nu toate situațiile 
concludente pot fi și observate: de exemplu, comportamentul îmbunătățit de acasă al copiilor care 
au beneficiat de activități de educație și îngrijire timpurie a copiilor. Observația acestei situații ar 
implica accesul în locuințe, fapt care ar putea deranja familiile. Pentru a evita astfel de situații, se 
poate cere părinților sau persoanelor care îngrijesc copiii să completeze singuri o fișă de observare. 
Observația nu este un experiment de laborator și, ca atare, gradul de încredere poate fi scăzut: în 
acest caz, generalizările sunt necesare. Acestea sunt susceptibile de a fi influențate de 
subiectivismul sau percepția greșită a observatorului. Mai mult, observația necesită mai mult timp: 
observatorul trebuie să aibă răbdare și, în unele cazuri, sunt necesare mai multe sesiuni. 
 
 Ca și interviuri, ședințele de observație trebuie bine pregătite și adaptate inițiativei 
monitorizate. O fișă de observație folosită pentru a afla cât de bine aplică profesorii competențele 
dobândite prin formare profesională va fi mult diferită de o fișă folosită pentru observarea 
programului de tip școala de după școală. De aceea este imperativ ca fișele de observare să fie 
revizuite, astfel încât să corespundă cerințele specifice ale fiecărei inițiative, înainte de fiecare 
vizită în teren. Criteriile de observare cuprinse în fișă vor depinde de etapa de implementare și 
tipul inițiativei. Prezenta Metodologie conține un exemplu de astfel de fișă care trebuie adaptată, 
înainte de fiecare vizită de monitorizare, astfel încât să corespundă etapei de implementare și 
tipului inițiativei. 
 
 MEN și grupul de lucru au mai multe opțiuni pentru realizarea vizitelor în teren: (i) 
externalizarea către terți; (ii) angajarea unor consultanți în cadrul Unității de Politici a 
MEN; sau (iii) o combinație între GL, Unitatea de Politici Publice și inspectoratele școlare. 
Ideal, fiecare vizită în teren trebuie să includă un reprezentant al grupului de lucru competent, 
precum și un reprezentat al echipei Unității de Politici Publice. Astfel, ținând cont de dimensiunea 
populației țintă, se poate concluziona că cea mai eficientă și mai eficace metodă ar fi cea de-a treia, 
cu angajarea periodică a unor consultanți, după caz. Chiar dacă această soluție apelează ocazional 
la consultanți externi, asigură internalizarea activității în cadrul MEN și a GL. Trei dintre 
instrumentele pregătite pentru exercițiul de aplicare a Metodologiei de M&E din mai 2017 au fost 
testate în practică în februarie și martie 2018, în contextul strategiilor pentru PTȘ și ÎPT. O serie 
de interviuri, chestionare și focus grupuri au fost administrate pe 2.800 de elevi, 777 profesori și 
26 directori de școli din 5 județe. Instrumentele vor fi folosite pe toată durata anului 2018. Testarea 
în practică a permis grupurilor de lucru, Unității de Politici Publice și Băncii Mondiale să reflecteze 
asupra utilității instrumentelor și, important, asupra întregului proces de colectare, interpretare și 
raportare a datelor în cadrul vizitelor în teren. Figura 6 de mai jos prezintă procesul perfecționat. 
 
 Vizitele în teren vor fi programate minim de două ori pe an, pe lângă vizitele ad-hoc 
care vor fi organizate după caz. Fiecare GL își va stabili propriul program de vizite în teren și 
va alege inițiativele pe care dorește să le examineze. În unele cazuri, două sau mai multe grupuri 
de lucru pot decide să desfășoare vizitele în teren împreună, în cazul în care programele lor se 
suprapun. Resurse disponibile pentru derularea vizitelor în teren nu sunt suficiente pentru ca toate 
inițiativele să fie examinate în fiecare an. Inițiativele care urmează a fi examinate trebuie să fie 
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selectate pe baza unor motive clare. De exemplu, datele raportate prin activitățile finanțate din 
POCU pot părea prea mari sau prea mici, datele raportate într-o regiune sunt foarte diferite de cele 
raportate de alte regiuni unde se implementează aceeași inițiativă sau inițiativa este una esențială, 
de care depind alte inițiative viitoare etc. 

 

Figură 6. Procesul de derulare a vizitelor în teren 

 Procesul descris în Metodologia de M&E implică principalii participanți, menținând 
posibilitatea Unității de Politici de a alege cea mai eficace metodă de desfășurare a vizitei. 
Indiferent de metodă sau de combinația de metode, grupurile de lucru și Unitatea de Politici rămân 
profund implicate în definirea și proiectarea vizitelor în teren, în timp ce Unitatea de Politici își 
păstrează rolul de supraveghere și analiză. Implicarea inspectoratelor școlare în vizite va spori 
eficiența și va asigura sustenabilitatea procesului de M&E, dincolo de orizontul de timp acoperit 
de strategii, prin fixarea principiilor și obiectivelor Metodologiei de M&E.  
 
 Datele din GIS reprezintă o sursă de informații congruente care poate da profunzime 
datelor și informațiilor culese din diversele surse discutate mai sus. BM a implementat un RAS 
separat de asistență tehnică pentru elaborarea unei strategii privind investițiile în infrastructura 
unităților de învățământ. Asistența tehnică a inclus și o evaluare a funcțiilor geospațiale ale SIIIR, 
pentru a fundamenta mai bine deciziile cu privire la investițiile în infrastructura școlară. Pentru 
Metodologia de M&E sunt de interes următoarele date GIS: 
 

• Toate datele cu privire la școlile din SIIIR, inclusiv coordonatele GIS ale școlilor și 
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grădinițelor.  
• Toate datele cu privire la creșe.  
• Date spațiale privind unitățile administrativ-teritoriale (UAT) din România.  
• Date spațiale privind localizarea comunităților marginalizate (din mediul urban și rural), 

precum și caracteristici asociate acestor comunități.  
 
 GIS dispun de funcții puternice de căutare și filtrare online, funcții care permit utilizatorilor 
să localizeze și să sorteze informațiile. Utilizatorii pot căuta un anume loc (județ, comună sau 
școală după nume) tastând numele într-un câmp predefinit. Așadar, GIS reprezintă un instrument 
puternic, în contextul celor patru strategii pentru învățământ. Este posibil ca MEN să dorească să 
analizeze dacă unele adaptări vor face GIS mai relevant pentru scopurile Metodologiei de M&E. 
 
 Datele din sursele oficiale sunt disponibile la termene care nu coincid întotdeauna cu 
programul de aplicare a Metodologiei de M&E. Tabelul de mai jos prezintă principalele surse 
de date oficiale și termenele la care sunt disponibile. 
 
Tabel 5. Disponibilitatea datelor 

Sursa Registru Periodicitate Disponibilitate 
INS-NBS Populația rezidentă la 1 ianuarie, pe 

vârste și grupe de vârstă, sex, zonă de 
domiciliu, regiune și județ 

Anual Sfârșitul lunii mai / 
La cerere oficială 

Populația rezidentă la 1 iulie, pe 
vârste și grupe de vârstă, sex, zonă de 
domiciliu, regiune și județ 

Anual Sfârșitul lunii decembrie/ 
La cerere oficială 

Populația școlară pe nivel de 
educație, vârstă și sex 

Anual Sfârșitul lunii aprilie / 
La cerere oficială 

Cercetare statistică asupra forței de 
muncă în gospodării AMIGO 

Trimestrial 1 lună după încheierea trimestrului 

Cerere de comunicare date  La cerere 2 săptămâni de la cererea oficială 

MEN-SIIIR Rețeaua școlară Anual Sfârșitul lunii februarie, pentru anul 
școlar următor 

Oferta școlară Anual Sfârșitul lunii aprilie, pentru anul 
școlar următor 

Înscrieri, promovabilitate și formarea 
claselor 

Anual Sfârșitul lunii octombrie (pentru 
începutul anului școlar curent) 
Sfârșitul lunii iunie (pentru sfârșitul 
anului școlar curent) 

Evaluare națională, clasa a 8-a Anual 2 săptămâni după rezultatele finale 
(sfârșitul lunii iunie) 

Cerere de comunicare date prin SIIIR La cerere 2 săptămâni de la cererea oficială 
MEN-RMU Înscrieri și promovabilitate studenți în 

primul an 
Anual Sfârșitul lunii octombrie (pentru 

începutul anului universitar curent) 
Sfârșitul lunii august (pentru 
sfârșitul anului universitar curent) 

Cerere de comunicare date privind 
înscrierile 

La cerere 2 săptămâni de la cererea oficială 

OCDE Rezultate teste PISA  La fiecare 3  2 luni după teste  
CNDIPT Date privind programele de ÎPT La cerere 2 săptămâni de la cererea oficială 

AM/OI 
POCU 

Date priind indicatorii POCU La cerere 2 săptămâni de la cererea oficială 
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 O sursă de date de  încredere și actualizată permanent este baza de date a EUROSTAT 
(http://ec.europa.eu/eurostat/news/release-calendar). România raportează date pentru 
EUROSTAT prin intermediul Institutului Național de Statistică, pe baza acordurilor semnate de 
statele membre. Sistemul Statistic European (SSE) este alcătuit din: Eurostat (oficiul de statistică 
al UE), oficiile statistice ale fiecărui stat membru și alte organizații care compilează date statistice 
privind Europa. SSE garantează gradul de certitudine al datelor statistice privind Europa, precum 
și faptul că respectă aceleași criterii, definiții și metode, asigurând comparabilitatea datelor privind 
fiecare stat din UE. Informațiile statistice privind Europa sunt vaste și cuprind toate aspectele 
economice, demografice și sociale. Datele statistice oficiale privind Europa sunt reglementate pe 
baza principiilor statuate în Codul de practici al statisticilor europene, care are ca scop asigurarea 
calității datelor. Printre aceste principii se numără: independența profesională, confidențialitatea, 
gradul de certitudine al rezultatelor, acuratețea, respectarea termenelor, punctualitatea, 
accesibilitatea, claritatea, comparabilitatea și coerența. 
 
 Baza de date EUROSTAT oferă o gamă largă de date statistice publice privind Europa, 
disponibile într-un format accesibil utilizatorilor. Datele statistice sunt prezentate în tabele 
multidimensionale, cu diverse funcții de selecție și formaturi de export. Bazele și tabelele de date 
sunt organizate pe nouă teme statistice. Tabelele privind politicile UE prezintă o selecție de date 
organizate pe domenii. Datele statistice cele mai importante pentru raportarea cu privire la 
implementarea strategiilor, programelor, acțiunilor și realizării indicatorilor sunt prezentate în 
tabelul de mai jos. 
 
Tabel 6. Date statistice Eurostat relevante pentru politicile în domeniul educației și formării 
profesionale 

Tip Tema Subtema Domeniu 

Baze și tabele de 
date pe teme 

Populație și 
condiții 
sociale 

Demografie și migrație 
Proiecții privind 
populația  

Populație, fertilitate, mortalitate, migrație internă, 
migrație internațională, imigrație, rata de 
dependență a vârstnicilor, recensământul 
național, modificări în populație etc.  

Sănătate Acces la educație și formare pentru persoane cu 
dizabilități 

Educație și formare 
(EF) 

Participare, mobilitate educațională, personal în 
învățământ, finanțarea învățământului, rezultate 
ale EF 

Piața muncii  Ocupare, șomaj, costul forței de muncă, politici 
privind piața muncii  

Protecția socială Cheltuieli cu protecția socială, prestații sociale, 
pensionari 

Tineret Populație, participare și EF 
Tabele privind 
politicile UE 

Europa 2020 Ocupare, C&D, sărăcie 
și excluziune socială 

Rata ocupării, procent din PIB pentru C&D, 
persoane expuse riscului de sărăcie și excluziunii 
socială, persoane aflate în sărăcie extremă 

Educația Abandon școlar, absolvenți învățământ terțiar 
Indicatori de 
dezvoltare 
durabilă 

Obiectivul 4 – 
învățământ de calitate 

Participare EÎTC, persoane cu competențe de 
citire, matematică și științe reduse , participarea 
adulților în educație, tineri NEET, abandon școlar, 
absolvenți învățământ terțiar. 

Domenii 
transversale  

 Indicatori privind 
migrația 
 

Copii emigranți 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/main
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Tip Tema Subtema Domeniu 

 Date privind 
competențele 

Cererea și oferta de competențe, dezvoltarea 
competențelor 

Date noi   Populația pe nivel de educație, tineri NEET, 
absolvenți cu mobilități pe bază de credite, costul 
cursurilor CVT 

 
 
 Tabel 7. Calendarul de publicare a rapoartelor și datelor relevante pentru educație 

Sursă date Registru Data estimată 
EUROSTAT Statistici europene – date pentru analize economice 

pe termen scurt 
Lunar 

Acces la servicii de îngrijire a copiilor  Februarie, 2018 

Date agregate privind PIB 
Cheltuieli publice pe funcții 
Tineri pe piața muncii  
 

Martie, 2018 

Conturi generale pe sectoare, gospodării Q4 2017 
Costul forței de muncă în 2017,  
Indicatori educație UE 2020  
Indicatori ocupare UE  
Șomaj pe regiuni în 2017 

Aprilie, 2018 

Populația UE în2017 
Raport preliminar Strategia UE 2020  

Iulie, 2018 

Obiective de dezvoltare socială  
Sărăcie și excluziune socială  

Septembrie2018 
Octombrie, 2018 

Date cheie privind educația Octombrie, 2018 

  
 

 Institutul Național de Statistică din România (INS) publică rezultatele tuturor cercetărilor 
pe site-ul www.insse.ro. Datele statistice și bazele de date relevante pentru utilizatorii din sectoruk 
de educație  și formare sunt: TEMPO-online serii de timp, indicatori de dezvoltare durabilă, 
recensământul populației și al locuințelor. 
 

http://www.insse.ro/cms/en
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4.2 INTERPRETAREA ȘI ANALIZAREA DATELOR 
 Interpretarea și analiza oferă datelor și informațiilor din rapoartele de monitorizare 
profunzime și semnificație, sprijinind, în același timp, procesul decizional. Aceasta este o 
etapă crucială în cadrul Metodologiei de M&E, o etapă care necesită timp, atenție, ingeniozitate și 
cunoașterea subiectului. Totodată, analistul trebuie să aibă un nivel rezonabil de obiectivitate. Așa 
cum ilustrează fabula din casetă, concluziile analizei pot fi 
influențate la fel de mult de percepția analistului pe cât pot fi 
influențate de datele analizate. Cei mai experimentați analiști 
recunosc acest fapt și îl compensează încercând să culeagă cât 
se poate de multe date, nu numai pentru a completa lacunele, 
ci și pentru a le compara, în scopul obținerii unei imagini 
complete. Cu titlu ilustrativ, dacă orbii din fabulă ar fi putut să 
se deplaseze în jurul elefantului și să ia contact cu flancurile, 
trompa, coada și picioarele, ar fi putut să coreleze informațiile 
și să ajungă la o concluzie coerentă.  
 
 Semnificațiile identificate prin analiză sunt folosite 
pentru a lua decizii fundamentate cu privire la măsurile actuale 
și viitoare necesare pentru  a spori șansele de realizare a 
rezultatelor și atingere a țintelor prevăzute în strategii. Datele 
și informațiile calitative și/sau cantitative sunt analizate și interpretate folosind o diversitate de 
metode. Cele mai des utilizate sunt: (i) descrierea și sintezarea datelor; (ii) identificare relațiilor 
dintre variabile; (iii) compararea variabilelor; (iv) identificarea diferențelor dintre variabile; (v) 
previzionarea rezultatelor (modelare). Analistul trebuie să caute modele și perspective relevante 
pentru aspectele cheie și să le utilizeze pentru a formula răspunsuri adecvate la provocările și 
oportunitățile care rezultă din implementarea inițiativelor legate de strategii. Înainte de a examina 
unele dintre caracteristicile fundamentale ale metodelor, este de folos să demontăm anumite mituri 
legate de analiza datelor. 
 

Mituri cu privire la analiza și interpretarea datelor 
 
• Analiza științifică complexă este singura formă acceptabilă. Această afirmație este 

validă în contextul cercetărilor științifice sau al evaluărilor aprofundate, fundamentate pe  
modele științifice de cercetare. Pentru monitorizare este nevoie de o analiză practică și 
inteligibilă, a căror concluzii să poată fi folosite în procesul decizional. Accentul cade pe 
instrumente practice care pot fi folosite pentru interpretarea și analizarea datelor și 
informațiilor de monitorizare. 

• Analiza și interpretarea se realizează la final, după colectarea tuturor datelor. 
Analiza și interpretarea sunt un proces continuu care depistează datele care lipsesc și 
identifică informații suplimentare necesare sau tendințele care trebuie urmărite mai 
îndeaproape. 

• Cifrele sunt mai exacte decât percepțiile. Este adevărat că informațiile cantitative par 
mai obiective și, atunci când sunt culese corect, au un grad ridicat de exactitate. 
Informațiile calitative pot fi la fel de exacte și valide, atunci când procesul de colectare 
este solid. În cadrul analizei, există o relație strânsă între cele două tipuri de date. De 
exemplu, datele cantitative oferă informații cu privire la numărul cadrelor didactice 
formate, în timp ce datele calitative oferă informații privind modul în care sunt aplicate 
noile competențe și cu privire la efectul aplicării asupra rezultatelor școlare ale elevilor. 
Atunci când sunt combinate, permit analistului să stabilească dacă sunt formate prea 

Într-o veche fabulă, 
 șase orbi au întâlnit 
pentru prima dată un elefant. Li 
s-a cerut să-l descrie atingând 
doar o parte a acestuia.  
Unul l-a atins din lateral și a 
concluzinat că e un perete. Altul a 
atins coada și a decis  că este o 
funie. Și așa mai departe... 
Fiecare dintre orbi a ajuns la o 
concluzie în funcție de datele pe 
care le-a cules și, deși fiecare a 
descris corect datele pe ccare le 
avea, nicunul nu a identificat 
forma reală a elefantului. 
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multe sau prea puține persoane și să recomande reducerea sau sporirea resurselor sau 
timpului alocat. 

• Datele au propriile înțelesuri. Aceasta este o abordare greșită aplicată deseori la 
prezentarea datelor. În mod tradițional, analiștii prezentau rapoarte declarative care 
cuprindeau date brute. De exemplu „rezultatele elevilor s-au îmbunătățit cu 10%”. 
Această informație nu are semnificație decât dacă este corelată cu alte informații, cum ar 
fi câți bani și cât efort a necesitat îmbunătățirea, dacă este eficientă comparativ cu alte 
inițiative, care a fost nivelul de referință, cât de departe de țintă se găsește situația actuală, 
cum se compară cu rezultatele elevilor din regiunea UE, caracteristici demografice, 
principalele cauze ale îmbunătățirii? 

• Recunoașterea limitărilor analizei slăbește constatările. Dimpotrivă. Toate metodele 
de analiză prezintă puncte slabe. Recunoașterea acestora va crește credibilitatea 
constatărilor și va contribui la colectarea și analizarea datelor pe viitor. 

 
 Așa cum am remarcat anterior, interpretarea și analizarea datelor este un proces folosit 
pentru a examina schimbarea. Acesta poate fi desfășurat prin mai multe metode. Observați că 
aceste metode nu sunt în mod necesar complete și nu se exclud reciproc, putând fi combinate. 
 

Tip Descriere Nivelul sursei 

Descriptivă 

Descrie situația unei inițiative folosind datele. De 
exemplu, 100.000 de copii au beneficiat de 
programul „Laptele și cornul”, 40% fete și 60% băieți, 
60% din mediul rural, 25% din municipii și 15% din 
orașe mici. 

*Național/regional: SIIIR, 
PMIPN, Eurostat, OCDE etc. 

Comparativă 

Stabilește dacă grupurile sunt la fel sau diferite, 
precum și în ce măsură. Când obiectivul este de a 
stabili dacă o regiune are rezultate mai bune sau 
reacționează diferit de o alta în același proiect sau 
când se compară situația cu un nivel de referință ori 
cu cea din state comparabile. 

*Programul Operațional: 
rapoarte oficiale ale inițiativei  
* Național/regional: SIIIR, 
PMIPN, Eurostat, OCDE etc. 

Relațională 

Analizează relațiile dintre variabile, de exemplu, 
relația dintre gradul de participare în programul 
„Laptele și cornul” și absențe sau dintre absențe și 
abandonul școlar. 

*Programul Operațional: 
rapoarte oficiale ale inițiativei 
* Național/regional: SIIIR, 
PMIPN, Eurostat, OCDE etc. 
*Datele statistice și rapoartele 
oficiale vor fi completate cu date 
din vizite în teren 

Analiza 
conținutului 

Această metodă poate părea că aparține evaluării și, 
într-un fel, așa este. Informațiile colectate aici 
categoric vor ajuta la formularea întrebărilor de 
evaluare. Țineți cont că monitorizarea este un sistem 
de avertizare timpurie. Unele exemple de întrebări: 
Frecvența evenimentului are o semnificație? Există 
diferențe în alte regiuni? Pe sexe? Contextul 
determină rezultatul? Inițiativele produc rezultate 
neașteptate? 

Datele vor proveni mai ales din 
vizitele în teren, deși analiza se 
realizează în cadrul celorlalte 
surse. 

Ilustrarea 
situației/anecdote 

Scurte studii de caz sau viniete care ilustrează o idee 
folosind citate, imagini sau descriere densă 

Datele vor proveni mai ales din 
vizitele în teren, deși analiza se 
realizează în cadrul celorlalte 
surse. 

 
 Raționamentul este o componentă integrantă a interpretării și analizării datelor. 
Tabelul de mai jos oferă un ghid care ilustrează traseul de la date la informații utile în procesul 
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decizional și în proiectarea politicilor și programelor. 
 

Fapte Un fapt este o informație care a fost verificată. De exemplu, creșterea înscrierii în 
învățământul terțiar cu 25% în 2017 față de 2016 

Constatări 

Constatarea este analiza unor fapte corelate. Exemplu: 
Deși înscrierile în învățământul terțiar au crescut cu 25% în 2017, investițiile în 
învățământul terțiar au rămas la nivelul din 2016, la 2% din totalul bugetului pentru 
învățământ. 

Concluzii 

Concluzia se referă la un aspect principal și, în general, se bazează pe o serie de 
constatări. Concluziile pot fi prezentate ca mesaje cheie în rezumatul raportului anual de 
monitorizare. Exemplu: 
Investiții în învățământ, angajarea mai multor cadre didactice și îmbunătățirea 
infrastructurii sunt o prioritate pentru ca sistemul de învățământ terțiar să poată face 
față cererii în creștere. 

Recomandări 

Recomandările trebuie formulate clar și simplu. Ideal, acestea indică ce trebuie făcut, de 
cine și până când. Exemplu: 
Ministerul Educației trebuie să solicite suplimentarea bugetului pentru 2018, pentru a 
putea face față cererii în creștere din învățământul terțiar și pentru a putea implementa 
programe și proiecte prin care să soluționeze deficitul de cadre didactice și infrastructura 
deficitară. 
 
Este important de reținut că recomandările trebuie să cuprindă orice modificare 
necesară a strategiilor. De exemplu, modificarea unui indicator, a unei ținte sau chiar a 
unor activități. Astfel de recomandări operaționale trebuie formulate clar și trebuie să 
prezinte justificarea necesității unor modificări. În mod ideal, recomandarea explică și 
dacă și cum va fi influențată planificarea viitoare. 

Lecții învățate 

O lecție este o ipoteză bazată pe constatările legate de o serie de inițiative. O lecție este 
prezumată a fi legată de un principiu general care poate fi aplicat pe scară mai largă. 
Exemplu: 
Este mai probabil ca competențele dobândite de cadrele didactice în urma unor cursuri 
în metode didactice noi să fie transferate în activitatea practică a acestora, dacă 
Ministerul (instituția sau entitatea) este dispus să își modernizeze procedurile și să 
adopte noile metode.  

 
 Interpretarea și analiza pot fi limitate de mulți factori. În unele cazuri, pot exista prea 
multe informații care nu au legătură cu strategiile și care, ca atare, sunt inutile. Printre alți factori 
se numără disponibilitatea unor date cu marjă de eroare mare, insuficiența datelor sau date 
contradictorii. Nu există o regulă precisă pentru a face față acestor situații, dar utilizarea mai multor 
surse poate ajuta la reducerea impactului acestor neajunsuri. De exemplu, compararea rezultatelor 
vizitelor în teren cu rapoartele transmise organismului intermediar de entitățile care implementează 
programe: dacă acestea nu corespund, atunci există o contradicție care trebuie investigată. 
Interpretarea și analizarea datelor sunt activități complexe, desfășurate de multe ori de cercetători 
specializați care își desfășoară activitatea academică în domeniul științelor pure sau al științelor 
sociale. Această secțiune a Metodologiei se concentrează asupra adaptării și simplificării acestor 
metode complexe, astfel încât să permită procesului de monitorizare să aducă în prim plan 
informații importante cu privire la implementare. În acest sens, interpretarea și analiza dau sens 
datelor culese privind implementarea. În acest context, echipa UPP trebuie să aibă inițiativă și să 
fie iscoditoare în realizarea analizelor, în special în timpul vizitelor în teren.  
 
4.3 MONITORIZAREA ACTIVITĂȚILOR ȘI RAPORTAREA 
 Această secțiune descrie procesul de elaborare a raportului anual de monitorizare, 
fiind completată cu informațiile din Ghidul elaborat în octombrie 2017 pentru a asista grupurile de 
lucru în elaborarea primului Raport anual de monitorizare al MEN. Ghidul a fost actualizat prin 
includerea lecțiilor învățate în primul exercițiu de monitorizare și raportare. Ghidul este inclus în 
Anexa 2. 
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 Grupurile de lucru și echipa Băncii, cu sprijinulînsemnat din partea Unității de 
Politici Publice, au elaborat modelele și procesele pentru Metodologia de M&E.14 Modelele 
de planificare și raportare examinează progresul procesului de implementare și factorii 
determinanți. Rezultatele acestei examinări oferă bazele pentru activitățile de planificare pentru 
anul următor. Această abordare ajută la valorificarea succeselor, îmbunătățește alocarea resurselor, 
atenției și eforturilor, și răspunde provocărilor și obstacolelor întâlnite, prin ajustarea planurilor și 
alocărilor pentru anul următor. Abordarea integrează în planificare informațiile privind 
performanțele: prin folosirea analizei pentru a transforma datele brute în activități viitoare mai 
eficiente, transformă percepțiile în acțiuni. Importanța acestei abordări nu poate fi subliniată 
îndeajuns. Continuitatea de la an la an și procesele decizionale bazate pe dovezi îmbunătățesc 
șansele de atingere a obiectivelor strategiei. Această abordare va ajuta la transformarea 
implementării strategiilor din simpla execuție a unor activități disparate într-un program integrat 
de reformă a învățământului. 
 
 Grupurile de lucru includ în aceste modele  date obținute din interogarea bazelor de 
date naționale și internaționale, cercetări, activități de comunicare, vizite în teren, consultări 
și analize. Vizitele în teren și comunicarea directă joacă un rol important pentru a permite 
entităților/unităților locale care implementează proiecte, programe și activități să-și facă auzită 
vocea. Această abordare conduce la un raport integrat, bazat pe dovezi, privind  activitățile 
desfășurate prin  analizarea oportunităților și  problemelor, însoțită de un plan de acțiuni rezonabil 
pentru anul următor. Următoarele secțiuni ale Metodologiei de M&E descriu modul în care vor fi 
realizate aceste activități, conform diagramei de mai jos. 

                                                 
14 Procesul de elaborare în colaborare a început cu două seminarii pe tema M&E desfășurate în România, primul în 
august 2017 și cel de-al doilea în octombrie 2017. Procesul a continuat până în decembrie 2017 prin cursuri intensive 
și sesiuni de îndrumare de grup și individual. 
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Figură 7. Ciclul operațional de M&E 

 
4.3.1 Procesul de realizare a raportului anual; structura raportului anual 
Pașii de mai jos sunt prezentați în ordinea în care au loc în proces, nu după cea în care apar în 
raport. Primul pas în cadrul procesului constă în activitățile de culegere, interpretare și analiză a 
datelor, activități pe care le desfășoară fiecare grup de lucru, pe tot parcursul anului. În octombrie, 
majoritatea datelor sunt colectate, cu rezerva că unele date statistice oficiale nu sunt disponibile 
decât la începutul următorului an. Cu toate acestea, către sfârșitul toamnei, grupurile de lucru încep 
să organizeze datele în fișe de activități și 
demarează analiza mai aprofundată a 
progresului înregistrat în anul în curs. 
Produsul acestor demersuri constă într-o 
descriere detaliată a fiecărei activități 
pentru care s-au realizat investiții, fie 
acestea în natură, fie în resurse 
financiare. Tabelul sintetic al rezultatelor 
prezintă aceste constatări și principalele 
probleme legate de fiecare activitate, 
pentru a oferi cititorului posibilitatea de 
a vedea rapid informațiile. Următorul pas 
este elaborarea planului de lucru pentru 
anul următor, acesta depinzând de evaluarea progreselor înregistrate în anul în curs. La finelul 
procesului se redactează rezumatul care prezintă constatări cheie cu privire la performanțe, 
recomandări și mesaje esențiale pentru fiecare dintre cele patru strategii. Când toate cele patru 
grupuri de lucru au finalizat rapoartele, aceste sunt transmise Unității de Politici. Echipa acesteia 
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preia procesul și trece la analizarea aprofundată a progresului înregistrat. Produsul acestei analize 
poartă denumirea de „Raport analitic al Unității de Politici (RAUP). Raportul anual de 
monitorizare este alcătuit din RAUP și din rapoartele celor patru GL, cu planurile în anexă. 
 
Fișele pe activități sunt coloana vertebrală a Raportului anual de monitorizare. Fișele de 
activități au fost concepute pentru a fi utilizate de grupurile de lucru pentru a organiza datele și 
informațiile privind progresul (gradul de realizare) pentru fiecare activitate din planul de lucru al 
anului curent. Fiecare fișă acoperă una sau mai multe activități din cadrul unei măsuri sau a unui 
program de referință, surprinzând toate informațiile legate de respectivele activități, inclusiv 
informații semnificative cu privire la măsură sau programul de referință, cum ar fi țintele finale, 
ținta pentru anul în curs pentru activitatea respectivă și gradul actual de realizare a indicatorului 
asociat. Aceste aspecte sunt explicate în detaliu în Ghidul din Anexa 2. 
 
Fișele reprezintă elementele constructive care vor defini situația de ansamblu a strategiei. De 
asemenea, fișele reprezintă in instrument analitic suplimentar. Această componentă necesită 
examinarea temeinică a următoarelor aspecte: (i) ce a mers bine și ce nu; (ii) relațiile dintre 
activități în cadrul fiecărei strategii și cu activitățile din celelalte strategii; (iii) prezența sau absența 
factorilor care susțin implementarea, cum sunt resursele umane, materiale și financiare și/sau 
reglementările sau legislația necesare. Trebuie investigat, examinat și analizat fiecare aspect care 
arată de ce o activitate s-a desfășurat integral, în parte sau deloc conform planului: (i) în contextul 
propriu; (ii) în corelare cu activitățile înrudite ; (iii) prin prisma efectului asupra activităților 
viitoare și asupra altor măsuri din celelalte strategii. Pentru îndrumări suplimentare cu privire la 
interpretarea și analizarea datelor, vedeți secțiunea 4.2: „Interpretarea și analizarea datelor”. Ca 
rezultat al examinării modului de implementare a activităților, grupurile de lucru vor formula 
recomandări cu privire la activitățile viitoare sau continuarea activității (dacă se preconizează). De 
asemenea, recomandările vor acoperi aspecte cum sunt validitatea indicatorului și țintei finale, 
necesarul de resurse suplimentare sau modificări ale tacticilor sau grupurilor țintă. Recomandările 
trebuie susținute de analiza implementării activității: trebuie să existe o legătură directă între 
recomandări și constatările analizei activității. Grupul de lucru poate (și deseori trebuie) să 
realizeze corelări încrucișate cu alte fișe legate de recomandare. 
 
Fișele de activități conțin o secțiune dedicată planului de activități pentru anul următor. 
Rezultatele activităților și și lecțiile învățate din implementare vor fundamenta planificarea pentru 
aceeași măsură și/sau program de referință. În secțiunea referitoare la planul de activități a 
raportului, grupul de lucru prezintă raționamentul care stă la baza planificării. Raționamentul poate 
fi fundamentat pe recomandări sau pe lecțiile învățate din implementarea activităților sau a 
strategiei. Este important de observat că o recomandare poate cere anularea unei activități, dacă s-
a dovedit redundantă sau necorelată cu obiectivele măsurii în care se înscrie.  
 
Tabelul de sinteză a rezultatelor reprezintă un simplu instrument de referință rapidă către 
fișele de activități, permițând accesul rapid la detalii privind activitățile cheie pentru anul 
respectiv: indicatori, gradul de realizare prin raportare la ținte, precum și un scurt comentariu cu 
privire la succesele, obstacolele și recomandările cheie. 
 
Planificarea eficace are la bază lecțiile și constatările referitoare la implementare din anul 
curent. Astfel, grupurile de lucru au posibilitatea de a actualiza activitățile proiectate în 
2013, fiind posibil ca acestea să nu mai fie valabile sau semnificative. Fișele de proiect 
examinează aspectele care au mers bine și cele care nu au mers bine, recomandând modul de 
continuare, ce schimbări sunt necesare și ce trebuie anulat. Acestea oferă informații clare cu privire 
la nivelul progresului curent, definind și baza de pornire pentru anul următor. Când procesul de 
planificare este combinat cu examinarea activităților anterioare, exercițiul de planificare se 
transformă dintr-o activitate administrativă statică într-una caracterizată prin coerență și 
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continuitate de la an la an, ajutând la abordarea mai directă a obiectivelor strategice de nivel înalt 
(integrare verticală). Noile activități trebuie să-și aibă rădăcinile în realizările sau provocările 
anterioare. Acest factor a fost deja inclus în fișele de activități, și va fi dezvoltat, incluzând detalii 
importante cum ar fi: (i) ținte previzionate pentru anul următor, (ii) indicatori de produs; (iii) 
responsabilități pentru execuție; și (iv) termene și durate. 
 
În timpul pregătirii primului Raport anual de monitorizare al MEN (în care a fost testată 
prima versiune a Metodologiei de M&E publicată în mai 2017), s-a constatat că, în planurile 
lor de lucru pentru 2017, grupurile de lucru nu au defalcat strategiile în pachete de activități. 
În termeni tehnici, nu au elaborat un grafic detaliat al activităților (Work Breakdown Structure – 
WBS) suficient de detaliat, care să indice pașii cheie necesari pentru realizarea produselor și, pe 
cale de consecință, pentru obținerea rezultatelor finale. De exemplu, „înființarea unei unități 
specializate” a fost introdusă în planul de activități pentru ÎPV pur și simplu ca „înființarea unei 
unități specializate”. O astfel de abordare nu detaliază și nu stabilește succesiunea activităților și 
nu organizează fiecare activitate importantă legată de înființarea unei unități specializate, așa cum 
sunt acțiunile de natură legală, financiară și instituțională necesare pentru realizarea unui produs. 
Întrucât în planul de activități nu sunt identificate acțiunile necesare înființării unității specializate, 
raportul nu poate surprinde sau măsura progresul. Astfel, nimeni nu poate depăși obstacolele și nu 
poate răspunde provocărilor. Raportul doar va afirma că activitățile sunt în desfășurare sau că nu 
sunt finalizate. Cursurile și îndrumarea de care au beneficiat grupurile de lucru, inclusiv pentru 
elaborarea Raportului anual de monitorizare, au acoperit și acest subiect. În 2018, se vor organiza 
noi cursuri, pentru a îmbunătăți și fixa cunoștințele cu privire la procesul de planificare a 
activităților. Cursurile vor  fi adresate grupurilor de lucru și personalului selectat din diferite 
ministere, direcții și agenții. 
 
Țintele și termenele sunt elemente cheie ale planului de activități, fiind intrinsec legate de 
graficul detaliat al activităților. Examinarea planurilor de activități realizate în timpul pregătirii 
primului Raport anual de monitorizare al 
MEN a arătat că țintele anuale și termenele 
erau fie stabilite arbitrar, fie rezultatul unor 
calcule simpliste. De exemplu, dacă ținta 
finală era formarea a 20.000 de cadre 
didactice în 5 ani, planificatorul nu făcea 
altceva decât să împartă 20.000 la 5 și ajungea 
la o țintă anuală de 4.000. Dar această metodă 
este incorectă. Stabilirea țintelor și termenelor 
anuale trebuie să țină cont de factorii care 
permit realizarea intervențiilor. De exemplu, 
dacă este vorba de pregătirea cadrelor 
didactice în metode avansate de predare și 
este nevoie de (i) teste preliminare pentru selectarea participanților corespunzători și (ii) 
disponibilitatea fondurilor externe, atunci cursurile nu pot începe înainte de îndeplinirea acestor 
două condiții. În acest caz, împărțirea valorii țintă de 20.000 de profesori la 5 ani va conduce la o 
evaluare negativă a gradului de realizare în primul an, întrucât  va fi imposibil să fie formați 4.000 
de profesori, în condițiile în care eforturile sunt concentrate asupra activităților pregătitoare. În 
mod similar, și stabilirea țintelor în cadrul unui an necesită atenție deosebită. Pornind de la același 
exemplu, dacă activitățile pregătitoare sunt finalizate în primul an, dar finanțarea externă nu este 
disponibilă până la jumătatea celui de-al doilea an, un calcul simplu nu va fi suficient. Planificatorii 
trebuie să ia în considerare numărul de profesori care pot fi instruiți în semestrul rămas, nu în 
întregul an. În acest moment al discuției, ar trebui să fie evident că stabilirea țintelor și a termenelor 
necesită analiză și calcule temeinice, chiar și atunci când sunt fundamentate pe incertitudini. În 
general, se așteaptă ca planificarea să urmeze curba prezentată în graficul din Figura 5, dar planul 

Figură 8. Curba normală a țintelor și planificării 
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de activități nu urmează întotdeauna o traiectorie tipică. Atunci când se stabilește ce, cât și când se 
poate face, trebuie ținut cont de factorii și condițiile care se schimbă în fiecare an. 
 
Planificarea nu este întotdeauna un exercițiu de precizie, lipsa predictibilității și 
incertitudinea fiind comune. În timp ce este dificil de previzionat cu acuratețe disponibilitatea 
fondurilor externe sau apariția unor legi noi, se pot realiza previziuni conservatoare care permit 
planificatorilor să stabilească durate/termene și ținte rezonabile, pe baza cunoștințelor și 
experienței colective a membrilor grupului de lucru. Astfel, planul de activități va avea o structură 
adecvată care va reflecta unele dintre obstacole și care va permite grupurilor de lucru să valorifice 
oportunitățile pe măsură ce acestea se ivesc. În cazul în care condițiile favorizante se produc mai 
devreme decât a fost anticipat, activitățile pot începe mai devreme, iar țintele pot fi depășite. Pe de 
altă parte, dacă resursele disponibile și condițiile favorizante nu sunt îndeplinite, atunci 
planificarea temeinică va atenua orice posibile pagube pe care le pot cauza așteptările prea înalte. 
 
Grupurile de lucru vor include în raport un rezumat. Redactarea rezumatului va fi ultima 
etapă procesului, cea în care GL au la dispoziție informații valoroase cu privire la progres, 
provocări și oportunități. Rezumatul nu trebuie să fie o copie a recomandărilor și problemelor 
detaliate în fișele și în planurile de activități. Rezumatul trebuie să cuprindă un sinopsis al 
recomandărilor cheie din fișele de proiect, dar aceasta trebuie să fie o analiză mai profundă a 
gradului de implementare a strategiei, pe baza constatărilor din activitățile de monitorizare. Ca 
minim, rezumatul trebuie să cuprindă: (i) legătura cu alte  strategii; (ii) legătura cu alte strategii și 
inițiative guvernamentale care ar putea influența strategia; (iii) probleme legate de resursele 
materiale și financiare, cum ar fi blocajele și obstacolele; (iv) modificări recomandate în urma 
analizei. De asemenea, trebuie să cuprindă o examinare a  problemelor cheie cu care se confruntă 
domeniul și impacturile pe care acestea le vor avea asupra strategiei. 
 
Folosind același format, fiecare grup de lucru își va înainta raportul către Unitatea de Politici 
Publice. În continuare, echipa UPP va trece la analiza detaliată și la elaborarea Raportului analitic 
al Unității de Politici. 
 
Raportul analitic al Unității de Politici conține toate cele patru rapoarte ale GL, oferind 
cititorilor o perspectivă clară asupra situației de fapt și problemelor identificate de GL. În 
timp ce rapoartele grupurilor de lucru se concentrează asupra gradului de realizare a activităților 
din anul anterior și asupra planificării anului următor pentru fiecare strategie, RAUP examinează 
prin lentile mai largi obstacolele, provocările și oportunitățile comune celor patru strategii. 
Membrii echipei UPP sunt și membri în cele patru grupuri de lucru. Ca atare, până în această etapă, 
echipa UPP a avut timp să reflecteze și să internalizeze toți factorii care afectează implementarea, 
precum și consecințele acestor factori. RAUP examinează efectul strategiilor asupra întregului 
sistem de învățământ, precum și efectul care se preconizează că îl vor avea schimbările asupra 
evoluțiilor sociale și economice din România. Totodată, RAUP va compara progresele înregistrate 
în România cu cele din alte state ale UE sau din lume. De asemenea, RAUP trebuie să elaboreze 
un model de previzionare a măsurii în care și a momentului în care vor fi atinse țintele strategice. 
De exemplu, dacă rata de PTȘ trebuie să scadă până la 11,3% până în 2020 și dacă rata actuală 
este de 18,5%, ținând cont de ritmul de progres/regres de până în prezent, când și cum se va putea 
atinge ținta de 11,3%? Mai mult, în Raport vor trebui prezentate mai multe scenarii posibile în 
cazul sporirii resurselor disponibile, precum și modul în care va trebui realizată programarea pe 
viitor, pentru a realiza această reducere.  
 
RAUP cuprinde mesaje și recomandări cheie, cu impact asupra strategiilor. Primul Raport de 
monitorizare a constatat că există întârzieri în finanțare, care au influențat negativ progresul în 
implementarea celor patru strategii. Suplimentar, nu toate resursele disponibile au fost direcționate 
acolo unde rea cea mai mare nevoie, mai exact, către mediul rural. RAUP este documentul cel mai 
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potrivit pentru a discuta aceste probleme care au impact asupra tuturor celor patru strategii. Este 
posibil ca pe viitor să apară și alte probleme care vor trebui abordate tot a acest nivel. 
 
RAUP nu este exclusiv un raport privind progresul, fiind un „carnet de note” al intervenției 
strategice. RAUP are la bază informații din rezumatele rapoartelor grupurilor de lucru și dezvoltă 
analiza din aceste rapoarte. RAUP compară situația actuală a indicatorilor cheie din fiecare 
strategie cu situația celor din UE sau alte țări comparabile, reiterând mesaje cheie într-un mod clar 
și concis. RAUP trebuie să fie un document de sine stătător care surprinde starea actuală a celor 
patru strategii, în contextul național și regional. Grupurile de lucru oferă informații tehnice 
detaliate care sprijină concluziile și recomandările din RAUP. Primul Raport anual de monitorizare 
al MEN este disponibil ca document de context, a fost supus analizei colegiale și a beneficiat de 
contribuții substanțiale din partea echipei BM. MEN îl poate folosi ca model și îl poate revizui 
după necesități.  

                                                                                   Figură 9. Niveluri de analiză a datelor 

RAUP se întemeiază pe toate elementele 
din prezenta Metodologie, cu un accent 
special asupra analizei. RAUP nu este o 
repetare în rezumat a  conținuturilor 
rapoartelor grupurilor de lucru, ci o 
analiză critică a implementării strategiilor, 
analiză realizată pe baza acestor rapoarte 
și pe baza altor date și informații (de 
exemplu, rapoarte ale UE sau evaluări 
internaționale). Secțiunea 4.2 a prezentei 
Metodologii oferă îndrumări privind 
analiza, aceasta trebuind să fie 
componenta cea mai proeminentă în 
Raportul anual de monitorizare al MEN. 
În timp ce rapoartele grupurilor de lucru 
informează cu privire la progresul implementării celor patru strategii pentru învățământ, RAUP 
prezintă semnificația acestor progrese asupra sistemului de învățământ. RAUP convertește 
informațiile din rapoartele grupurilor de lucru în informații care pot fi folosite pentru decizii 
strategice cu privire la (i) alocarea resurselor; (ii) orientarea strategică; (iii) reproiectarea pentru 
corectare și (iv) cereri de propuneri de proiecte viitoare. Analiza RAUP trebuie să fie la fel de 
amplă pe cât este profundă. Profundă, în sensul că trebuie să investigheze și să valideze constatările 
grupurilor de lucru, din perspectiva impactului asupra sistemului de învățământ, ocupării forței de 
muncă sau echității, pe scurt, asupra tuturor condițiilor sociale asupra cărora au efect strategiile. 
Amplă, în sensul că RAUP trebuie (i) să compare rezultatele României cu cele ale statelor UE și 
ale altor state comparabile; (ii) să examineze tendințele de schimbare și să investigheze motivele 
diferențelor în aceste tendințe (de exemplu, reducerea ratei de PTȘ în UE, în timp în România 
crește); și (iii) să valorifice lecțiile din statele în care au fost implementate reforme similare și care 
s-au confruntat cu aceleași provocări. 
În continuare, este prezentat cuprinsul RAUP, cu explicații pentru fiecare secțiune.  
Tabel 8. Structura Raportului analitic al Unității de Politici Publice 

 CUPRINS DESCRIERE 

 Rezumat 

Rezumatul ar trebui să fie întotdeauna redactat la final. 
Unitatea de Politici Publice și grupurile de lucru ar putea 
considera utilă o instruire din partea Băncii Mondiale 
privind redactarea unui rezumat. 

1 Introducere În primul Raport anual de monitorizare al MEN, această 
secțiune a furnizat elemente de context importante; în 1.1 Metodologie 
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 CUPRINS DESCRIERE 
1.1.1 Principii rapoartele ulterioare, acestea secțiune va preciza 

modificările aduse metodologiei și argumentele pentru 
efectuarea acestor modificări, în special în cazul în care 
constituie abateri de la Metodologia de M&E. 

1.2.1 Abordare metodologică 

2. Situația generală (context) Această secțiune oferă posibilitatea de a prezenta 
mesajul privind acțiunile bazate pe dovezi, contextul și 
continuitatea. În general, această secțiune ar trebui să 
includă: (i) o prezentare a anului supus analizei; și (ii) o 
analiză a tendințelor, de la un an la altul, și modele de 
prognoză, dacă este posibil; (iii) sinergii între strategii; 
(iv) principalul impact al strategiilor asupra sectorului; și 
(v) atunci când vizitele la fața locului devin mai dese, 
ilustrații și date pentru a ilustra efectul asupra 
persoanelor și instituțiilor. 
Secțiunile 2.1.1 și 2.1.2 sunt determinate de principalele 
aspecte survenite în timpul anului supus analizei. În 
Raportul anual de monitorizare al MEN din 2017, cele 
două aspecte principale au fost startul lent al 
programului de finanțare și decalajul rural-urban. În 
2018 pot exista alte aspecte, în număr mai mare sau mai  
mic, sau pot fi constatate aceleași aspecte. În toate 
cazurile, secțiunea trebuie să menționeze dacă 
provocările majore identificate în anii anteriori au fost 
sau nu soluționate. 
Această secțiune ar trebui, de asemenea, să prezinte 
principalii indicatori strategici, statutul acestora la 
momentul raportării și comparația cu performanța UE în 
privința respectivilor indicatori. Discuțiile detaliate ar 
trebui să explice discrepanțele și ar trebui utilizate 
dovezi atunci când se prezintă realizarea sau depășirea 
țintelor. De asemenea, această secțiune ar trebui să 
prezinte modele de prognoză bazate pe informațiile 
obținute în timpul implementării. 
În viitor, când încep evaluările, RAUP ar trebui să 
includă o discuție referitoare la evaluări în analiza 
prezentată în cadrul acestei secțiuni. 

2.1 

Condiții necesare pentru 
implementarea strategiilor 
privind educația și formarea 
profesională  

2.1.1 Perioada de programare 2014-
2020 – un început dificil 

2.1.2 
Decalajul rural-urban – o 
provocare pentru realizarea 
țintelor strategice  

2.1.2  

Progresul în realizarea 
indicatorilor strategici privind 
educația și formarea 
profesională 

2.1.3 
Statutul țintelor strategice 
pentru educație și formare 
profesională 2020  

2.1.4 Efortul bugetar al Ministerului 
Educației Naționale in 2017 

3. 
Statutul implementării 
strategiilor privind educația 
și formarea profesională  

Această secțiune este dedicată analizei rapoartelor 
privind cele patru strategii. Pornind de la analiza pusă la 
dispoziție de grupurile de lucru, echipa UPP va  efectua 
o analiză globală a fiecărei strategii, evidențiind 
principalele constrângeri, oportunități, puncte slabe și 
realizări. RAUP nu efectua o analiză operațională 
aprofundată, pentru că aceasta este asigurată de 
rapoartele grupurilor de lucru. În schimb, RAUP va 
căuta sinergiile dintre cele patru strategii și dintre 
strategii și alte inițiative guvernamentale și 
neguvernamentale. De asemenea, RAUP va analizat ce a 
funcționat și ce nu a funcționat, și de ce, și va prezenta 
recomandări bazate pe dovezile puse la dispoziție de 
aceste rapoarte. 
Primul Raport anual de monitorizare al MEN a oferit un 
punct de pornire, iar rapoartele de monitorizare 
ulterioare vor trebui să continue tendința înregistrată în 
ultimii ani, astfel încât cel care le parcurge să poată 
înțelege schimbarea care are loc, fie ea de natură pozitivă 

3.1 
Strategia privind reducerea 
părăsirii timpurii a școlii în 
România 

3.1.1 
3.1.2 
3.1.3 

Indicatori specifici  
Statutul implementării 
principalilor piloni ai strategiei  
Plan de acțiune pentru 2018 

3.2 
Strategia educației și formării 
profesionale din România 
pentru perioada 2016 – 2020 

3.2.1 
3.2.2 
3.2.3 

Indicatori specifici  
Statutul implementării 
obiectivelor strategice 
Planul de Acțiune 2018  

3.3 Strategia Națională pentru 
învățământ terțiar 2015-2020 
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 CUPRINS DESCRIERE 

3.3.1 
3.3.2 
3.3.3 

Indicatori specifici  
Statutul implementării 
principalilor piloni ai strategiei  
Plan de acțiune pentru 2018 

sau negativă. 
În cele din urmă, RAUP ar trebui să realizeze o analiză 
critică a planului anual de lucru pentru anul următor, 
astfel încât să demonstreze capacitatea ridicată de 
corelare cu indicatorii principali și să sublinieze 
schimbările intervenite în operațiuni menite să 
îmbunătățească performanțele. Din moment ce echipa 
UPP este parte a Grupurilor de lucru și participă la 
proiectarea planului anual de lucru, membrii săi ar trebui 
să fie familiarizați cu problemele și schimbările 
intervenite. 

3.4 
Strategia Națională de învățarea 
pe tot parcursul vieții  2015-
2020 

3.4.1 
3.4.2 
3.4.3 

Indicatori specifici 
Stadiul implementării pilonilor 
strategiei 
Planul de Acțiune 2018  

4 Constatări și recomandări 
Aceasta este cea mai importantă secțiune a RAUP, 
conține constatările validate și recomandările de acțiune 
formulate de diversele instituții guvernamentale 
responsabile de organizarea, finanțarea și implementarea 
strategiilor. Recomandările vor fi formulate în mod clar 
având atașate termene limită și responsabili și vor fi 
redactate direct pe baza analizei care se regăsește în 
textul raportului.  
În următoarele rapoarte, această secțiune ar trebui să 
detalieze stadiul actual al recomandările emise pe 
parcursul anilor anteriori și să ofere o explicație în 
legătura cu abandonarea (respingerea) sau 
neimplementarea unei anumite recomandări. 

4.1 Probleme în procesul de 
monitorizare 

4.2 Recomandări 

Anexa Rapoarte ale grupurilor de 
lucru 

Anexa conține cele patru rapoarte ale grupurilor de lucru 
pe baza modelelor și formatului pus la dispoziție prin 
intermediul acestei metodologii. 
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Figură 10. Etapele procesului de M&E 
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5 METODOLOGIA DE EVALUARE 
 
Institutul de Științe ale Educației (ISE) a fost desemnat oficial ca organism de evaluare prin 
Decizia nr.:111/DGMSPP/03.05.2018. Această desemnare înseamnă că evaluările vor fi 
efectuate de o entitate externă independentă, conform principiilor bunelor practici internaționale.   
 
BM urmează aceleași principii în ceea ce privește Grupul Independent de Evaluare (GIE). 
Culegerea pentru evaluarea programelor de parteneriat regionale și globale menționează:  
 

Funcția de evaluare trebuie plasată independent față de alte funcții de management, 
altfel încât să nu fie supusă unor influențe nejustificate și să se asigure raportarea 
transparentă și imparțială. Prin urmare, membrii unei unități sau echipe de evaluare 
trebuie să nu fi avut atribuții directe în elaborarea politicilor, proiectarea sau 
managementul general al programului, nici să aibă vreun astfel de rol în viitorul 
apropiat. Membrii unei unități sau echipe de evaluare care evaluează un GRPP 
trebuie să raporteze unei unități distincte de managementul programului. 

 
Această poziție privind evaluările nu este limitată la GIE al BM. UNDP exprimă același principiu 
în politica sa privind evaluarea din 2011: 
 

Funcția de evaluare trebuie structural independentă de managementul operațional și 
de funcțiile decizionale din cadrul organizației, astfel încât să nu fie supusă unor 
influențe nejustificate, să fie mai obiectivă și să aibă autoritatea deplină de a trimite 
rapoarte direct către nivelurile decizionale corespunzătoare. 

 
În conformitate cu acest principiu, metodologia de evaluare se limitează la abordări care pun 
accentul pe rolul pe care îl vor juca MEN, GL și alte entități, pentru a sprijini evaluările. Un alt 
motiv important pentru desemnarea ISE ca organism de evaluare îl reprezintă faptul că expertiza 
necesară este mult mai specializată decât cea necesară pentru monitorizare. Evaluările trebuie 
efectuate de experți care stăpânesc metodologia de cercetare, au capacitatea de a lucra cu volume 
mari de date și au cunoștințe solide de statistică, suplimentar față de cunoștințele de specialitate 
specifice domeniului. ISE deține cunoștințele de specialitate specifice domeniului pentru a formula 
întrebări de evaluare pertinente; de asemenea, are experiență în efectuarea unor investigații 
conform standardelor științifice și etice, prin urmare pare a fi alegerea ideală pentru evaluarea celor 
patru strategii. 
 
Unitatea de evaluare din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a elaborat un plan de evaluare 
solid pentru POCU, care include mai multe activități de evaluare aferente axei prioritare Educație. 
Va fi important ca grupurile de lucru și ISE să își coreleze activitățile de evaluare, pentru a evita 
suprapunerile. Cooperarea și corelarea activităților de evaluare vor fi facilitate, printre altele, prin 
contribuția Organismului Intermediar în vederea sprijinirii grupurilor de lucru. 
 
Monitorizarea face parte din sfera de activitate a grupurilor de lucru, a Unității de Politici Publice 
din cadrul MEN și a echipei Unității de Politici Publice, iar aceste unități au un rol important și în 
procesul de evaluare. După cum am menționat anterior, monitorizarea va indica aspecte 
nerezolvate la nivel operațional care, pe cale de consecință, necesită o analiză mai profundă. 
Monitorizarea are trebui să contureze cadrul evaluărilor; aceasta constituie un sistem de avertizare 
timpurie privind dificultăți structurale și evolutive mai profunde. GL, echipa UPP și Unitatea de 
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Politici Publice din cadrul MEN vor demara evaluările, vor supraveghea și sprijini activitatea; și, 
împreună cu ISE, vor defini întrebările de evaluare. În general, evaluările se axează pe întrebări cu 
rol investigativ, stabilite ca rezultat al informațiilor furnizate de monitorizare și al întrebărilor 
majore privind dezvoltarea socială pe care au promis să le genereze reformele. Evaluările folosesc 
unele dintre instrumentele monitorizării, de ex., anchete, chestionare, activități de observare, însă 
este necesar să fie proiectate în mod diferit, deoarece vizează identificarea unor informații mai 
aprofundate, utilizând o abordare științifică structurată. Evaluările ar trebui efectuate anual. Există 
numeroase motive pentru evaluări, de obicei în funcție de timp, obiect și scop. Prezentăm mai jos 
exemple ale diferitelor tipuri de evaluări care pot fi efectuate pentru cele patru strategii. 
 
Tabel 9. Tipuri de evaluări 

Perioadă 
Evaluare ex-ante Realizată înainte de implementarea unui program 
Evaluare intermediară Realizată în etapele intermediare ale unui program 
Evaluare ex-post  Realizată după finalizarea unui program 

Obiect 
Evaluare tematică Se axează pe o prioritate tematică specifică, acoperind mai multe 

regiuni sau subsectoare, de exemplu: efectual celor 4 strategii asupra 
comunităților rurale. 

Evaluare de politici Analizează oportunitatea unei politici (sau a mai multora, dacă au 
legătură) și a implementării acesteia. 

Evaluare de sector Analiza unui set de proiecte dintr-un anumit sector, care contribuie la 
realizarea unui obiectiv specific. De exemplu, analiza efectului 
creșelor, al programelor „laptele și cornul‟ și „școala după școală‟ 
asupra PTȘ. 

Evaluare cluster Analiza unei serii de activități, proiecte sau programe dintr-un sector 
specific sau dintr-o anumită regiune geografică. 

Evaluare de program Evaluarea unui program sprijinit și coordonat de la nivel central, 
conceput pentru realizarea unui obiectiv sectorial național. 

Evaluare de proiect Evaluarea proiectelor individuale 
Scop 

Evaluare formativă Scopul acesteia constă în analiza unor  modalități de îmbunătățire a 
performanței. Astfel de evaluări sunt efectuate pe parcursul vieții 
operaționale a proiectelor sau programelor. 

Evaluare de proces Aici, accentul se pune pe mecanica operațiunilor. Unele dintre 
aspectele analizate includ dinamica internă a agențiilor de 
implementare, instrumentele de politici, procesul și sistemele de 
asigurare a serviciilor, management, și interacțiunea acestor aspecte. 

Evaluare sumativă Este o evaluare efectuată la finalul unui proiect, program sau al unei 
inițiative de reformă. Ajută la stabilirea măsurii în care au fost 
realizate rezultatele și a modificărilor produse ca rezultat al 
implementării. 

Metaevaluare Presupune o agregare a constatărilor unui set de evaluări. În esență, 
este evaluarea evaluărilor și evaluatorilor. 

Evaluarea impactului În general, este necesar să treacă un timp între momentul finalizării 
inițiativei și demararea unei evaluări a impactului. Evaluarea 
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impactului trebuie să analizeze modul în care rezultatele au produs 
modificări (intenționate și neintenționate) asupra obiectivului și 
scopurilor declarate ale inițiativei. Evaluările de impact analizează 
situația beneficiarilor în absența intervenției (contrafactuale). de 
exemplu: fără programul „școala după școală‟ PTȘ ar scădea sau ar 
crește?  

 
Etapa 1: Analiza Strategiei, în scopul clarificării obiectivelor strategice, componentelor și 
factorilor principali  
Punctul de pornire în proiectarea unei evaluări în constituie analiza documentelor strategiei inițiale 
și documentației de monitorizare disponibile. Această activitate poate fi delegată unui subgrup de 
evaluare (SGE) ad-hoc constituit din membri ai grupurilor de lucru, care include un membru al 
Unității de Politici Publice. Activitatea presupune identificarea și extragerea aspectelor esențiale 
care ar putea face obiectul unei evaluări. Aceste aspecte nu ar trebui să se limiteze la rezultate 
(modificări preconizate în urma strategiei), ci poate include și chestiuni legate de proces 
(mecanisme de implementare). 
 
Există mai multe teme transversale care ar trebui incluse în această etapă de proiectare: sexul, zona 
rezidențială, etnia și contextul socioeconomic ale elevilor.  
 
Etapa 2: Definirea scopului și domeniului de aplicare ale evaluării 
Pentru a defini scopul și domeniul de aplicare, SGE poate lua în considerare următoarele întrebări:  

• De ce este necesară evaluarea la acest moment? 
• Există decizii importante care depind de evaluare? 
• Ce informații vor sprijini factorii decizionali și factorii interesați? 
• Există o obligație contractuală privind efectuarea evaluării? Este aceasta unicul motiv? 

 
Etapa 3: Definirea tipului de evaluare: 
În general, există două tipuri de evaluări utilizate pentru a analiza efectul strategiilor asupra 
sectorului educației: (i) evaluări formative realizate pe parcursul implementării unei strategii sau 
a oricărui program ori element component al acesteia; (ii) evaluări sumative realizate la finalul 
(sau la reluarea) implementării strategiei sau a oricărui program ori element component al acesteia. 
În cadrul acestor două tipuri, se poate pune accentul pe proces, pe rezultate, sau pe o combinație a 
celor două categorii. 
 

Evaluări de 
proces 

Accentul este pus pe 
întrebările referitoare la 
resurse, produse, activități, 
rezultate, experiența 
utilizatorilor și percepție. 

Întrebările în cazul unei evaluări de 
proces: 
- se vor concentra pe un program sau 
componente de program 
- vor pune întrebări sub forma cine, ce, 
unde, când, de ce sau cum  
- vor utiliza verbe cu caracter 
exploratoriu, cum ar fi a raporta, a 
descrie, a descoperi, a căuta sau a 
explora 
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Evaluări de 
rezultate 

Accentul este pus pe 
schimbări, efecte și impact. 
Acestea vor fi diferite în 
funcție de calendarul evaluării 
raportat la la programarea 
implementării: 
(pe termen scurt) Cunoștințe 
Abilități Atitudini Opinii  
(pe termen mediu) 
Comportamente Acțiuni  
(pe termen lung) Condiții Stare 
 

Întrebările în cazul unei evaluări de 
rezultate: 
• vor fi directe și specifice prin raportare 
la teoria sau ipoteza testată (adică, 
eficacitatea sau impactul programului) 
• vor examina schimbările, efectele sau 
impact. 
• vor specifica rezultatele care urmează 
să fie măsurate 

 
Evaluările formative se produc pe parcursul ciclului de viață al proiectului și sunt menite să 
întărească sau să îmbunătățească strategia de implementare prin oferirea unor perspective 
cu privire la oportunități, succese și obstacole. Aceste informații permit factorilor de decizie să 
întreprindă schimbările necesare în strategie. Evaluările formative definesc calitatea 
implementării; ele evaluează calitatea proiectării și contextul organizațional, precum și resursele, 
personalul, procedurile și parametrii de intrare. Ele stau la baza implementării având scopul de a 
menține, modifica sau îmbunătăți acțiunile întreprinse în scopul asigurării îndeplinirii obiectivelor. 
Întrebările esențiale în cazul evaluărilor formative includ următoarele aspecte: 
 
 
Unde se află problema identificată prin monitorizarea datelor și informațiilor și cât de gravă 
este aceasta?  
Cea mai des întâlnită metodă utilizată în acest caz o reprezintă o analiză a datelor existente și o 
trecere în revistă a surselor acestora; metoda include, de asemenea, utilizarea sondajelor de 
opinie, a interviurilor, a expertizelor și a grupurilor de reflecție. 
Care sunt schimbările necesare pentru rezolvarea problemei?  
Tehnicile de simulare eficace în acest caz sunt: modelarea cauzală exploratorie, metodele de 
luare a deciziilor, metode de planificare și implementare la nivel de proiect cum ar fi 
diagramele de flux, PERT/CPM și programarea alternativă de proiect.   
Ce schimbare observăm? Este această schimbare conformă cu rezultatele așteptate?  
Dacă nu se produce o schimbare perceptibilă la momentul în care așteptăm ca aceasta să se 
producă, de ce se întâmplă acest lucru? (Chiar din decursul proiectului, ar trebui să putem 
discerne dovezile existenței unei schimbări). 
Cât de bună este execuția de ansamblu a proiectelor/programelor?  
Monitorizarea datelor și a informațiilor devine cu atât mai utilă aici pentru a veni în sprijinul 
analizei implementării. 

 
Evaluările sumative examinează efectele sau rezultatele strategiilor asupra sectorului vizat 
și a societății; în mod normal, acestea au loc la finalul unei inițiative sau la etapa de reînnoire 
a acesteia. Acestea identifică și descriu cauzele sau atribuirea rezultatelor investiției și activităților 
realizate sau altor factori din exteriorul inițiativei. Evaluările sumative analizează, de asemenea, 
în mod aprofundat costurile asociate cu inițiativa relevantă și formulează judecăți de valoare asupra 
gradului de adecvare și acuratețe a bugetării. Acestea stau la baza viitoarelor inițiative, programe 
și politici, în scopul de a ajuta la evitarea greșelilor; de a genera eficiență și de a îmbunătăți 
eficacitatea viitoarelor investiții. Întrebările esențiale în cazul evaluărilor sumative fac referire la 
următoarele aspecte: 
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Care a fost gradul de eficacitate al intervenției?  
Metodele de observare și corelare pot fi utilizate pentru a demonstra faptul că obiectivele au 
fost realmente atinse. Analiza implementării ajută de asemenea la stabilirea posibilității de a 
atribui rezultatele de o manieră rezonabilă intervenției propriu-zise și nu unor factori externi, 
fără legătură cu aceasta. 
Care este cel cel mai bun rezultat net înregistrat? 
Evaluarea eficacității cheltuielilor și a raportului cost/beneficii însoțită de metode calitative 
care permit ministerului să suprindă întreaga gamă de producere a impactului, atât cel vizat, 
cât și cel neintenționat, devine relevantă la acest punct. Este importantă nevoia de a trage 
învățămintele de rigoare pentru viitoarele intervenții, pentru a ajuta astfel la îmbunătățirea 
performanțelor. 

 
Etapa 4: Lansarea evaluării 
Ca urmare a finalizării etapelor de la 1 la 3, sub-grupul pentru evaluare raportează Grupului de 
lucru în vederea punerii în discuție și validării sferei de acțiune, a scopului și tipului evaluării. 
Validarea declanșează implicarea SGE împreună cu Institutul pentru Științele Educației în 
planificarea și proiectarea evaluării. Interacțiunea între SGE și ISE are de-a face în primul rând cu 
aspecte precum cele legate de costuri, timp, personal și produse, precum și potențiale constrângeri. 
După ce SGE și ISE ajung la un consens cu privire la factorii de implementare a evaluării, vor 
începe să definească întrebările evaluării. 
 
Etapa 5: Proiectarea și finalizarea întrebărilor evaluării 
Întrebările evaluării reprezintă o scurtă listă de întrebări cărora trebuie să li se găsească răspunsuri 
la finalul evaluării; ele nu trebuie confundate cu întrebările cuprinse în interviuri sau chestionare. 
Ele reprezintă însuși subiectul evaluării și ar trebui să aibă următoarele caracteristici: 

• Sunt clare, specifice și bine definite 
• Se concentrează pe componentele sau elementele specifice ale strategiilor sau ale 

programelor asociate acestora 
• Sunt măsurabile prin intermediul evaluării 
• Sunt aliniate cu obiectivele strategiilor 

 
La momentul redactării întrebărilor evaluării, rețineți următoarele: 

• Întrebările evaluării sunt adecvate scopului, sferei de acțiune și tipului de evaluare? 
• Cum sunt aliniate întrebările evaluării la obiectivele strategiei și la componentele strategiei 

care urmează să fie evaluată? 
• Răspund aceste întrebări cerințelor normative? 
• Întrebările evaluării reprezintă piatra de temelie din care se desprind toate activitățile 

evaluării. 
• Întrebările evaluării vor varia în funcție de evaluările de proces și de rezultate. 

Odată ce se ajunge la un consens între SGE și ISE cu privire la principalele întrebări ale evaluării, 
este important ca numărul acestora să fie restrâns prin intermediul unui proces de prioritizare. 
Fiecare dintre întrebări trebuie să fie testate din punctul de vedere al valabilității și al faptului că 
reprezintă o prioritate. De exemplu: este posibil să nu existe suficient timp pentru a realiza o 
evaluare de proces și de rezultate în cadrul aceleiași perioade. Dacă programul nu a ajuns încă la 
jumătate din punct de vedere al implementării, o evaluare de proces poate reprezenta mai degrabă 
o prioritate față de o evaluare de rezultate. Criteriile suplimentare care pot fi luate în considerare 
pentru prioritizarea întrebărilor sunt următoarele; 

• Importanța acestora pentru strategie și factorii interesați 
• Oferirea de informații pe baza cărora se poate acționa pentru a obține îmbunătățiri 
• Aspecte care nu necesită o evaluare, deoarece pot fi abordate în cadrul unei vizite de 

monitorizare specifice realizate în cadrul unui interval de timp rezonabil 
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Figură 11. Proiectarea unei evaluări eficace 

 
 
Ulterior rezolvării acestor chestiuni și convenite 
de către SGE și ISE, ISE va: (i) elabora un plan 
detaliat de evaluare; (ii) adapta sau revizui 
instrumentele din cadrul Metodologiei de M&E 
sau va elabora noi instrumente cu un conținut 
nou relevant; (iii) identifica respondenții și va 
calcula dimensiunea eșantionului necesar pentru 
a obține rezultate utile; (iv) pregăti și întreprinde 
toți pașii necesari pentru o cercetare eficace; și 
(v) lansa evaluarea. Cu toate că este un grup ad-
hoc, SGE va rămâne funcțional până la 
finalizarea evaluării și predarea acesteia către 
Grupul de lucru și Unitatea pentru politici. Pe 
parcursul evaluării și până la predarea de către 
ISE, SGE va funcționa ca un intermediar între 
Grupul de lucru și Unitatea pentru politici, pe de 
o parte, și între Grupul de lucru și ISE, pe de altă 
parte. SGE va aborda și rezolva orice probleme 
care decurg din evaluare. 
 
Evaluările de impact reprezintă un aspect 
important în cadrul metodologiei de evaluare. 
Acestea au loc mai târziu în calendarul implementării, deoarece au ca scop măsurarea „efectului” 

Un exemplu de evaluare de impact eficace poate 
fi regăsită în proiectul Ready-Set-Go (RSG) 
implementat de Fondul de Educație pentru Romi 
(FER) România și sprijinit de asistența tehnică 
oferită de BM cu finanțare din partea 
Mecanismului Financiar Norvegian. Proiectul a 
avut ca scop abordarea decalajelor în educația 
pre-școlară a copiilor romi.  Acesta a făcut 
obiectul unei evaluări de impact care a făcut uz de 
instrumentul IDELA (International Development 
and Early Learning Assessment), pentru evaluarea 
impactului activităților RSG atât asupra 
dezvoltării copiilor cât și asupra mediului de 
învățare la domiciliu pentru familiile care au 
beneficiat de acest program. Pe lângă 
participanții la program, studiul a inclus două 
grupuri de control din localități similare. 
Proiectarea s-a realizat având în vedere obiectivul 
măsurării impactului participării la program prin 
raportare la un grup similar din punct de vedere 
statistic format din copii romi care nu au 
participat la program, precum și din colegi ai 
acestora care nu făceau parte din comunitate 
romă. 
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reformelor întreprinse asupra grupului țintă. Efectul care urmează să fie măsurat este unul 
comportamental, nu doar unul cantitativ. Evaluările de impact se vor concentra pe comportamentul 
sistemului și pe participanții principali. De exemplu, dacă ținta stabilită pentru învățarea pe tot 
parcursul vieții este atinsă, va fi important să putem înțelege cum se traduce acest lucru din 
perspectiva ocupării forței de muncă, a schimbărilor economice, calității vieții etc. Evaluările de 
impact vor urma aceleași linii de proiectare și proces de implementare ca și evaluările periodice, 
însă cu un grad mai înalt de consultare pe parcursul etapei de proiectare. Evaluările de impact 
permit evaluatorilor să examineze atribuirea cauzelor și a impactului (schimbărilor) 
neintenționat(e). OCDE-DAC (2010) a oferit următoare definiție: evaluările de impact surprind 
„efectele pozitive și negative, primare și secundare, produse în scopul dezvoltării pe termen lung 
de o intervenție, în mod direct sau indirect, intenționat sau neintenționat”. 
 
Evaluările de impact necesită o abordare bazată pe o situație ipotetică, adică ce s-ar fi întâmplat 
dacă reforma respectivă nu ar fi fost întreprinsă. Acest lucru se realizează prin compararea 
populației țintă beneficiare unei anumite inițiative cu o populație similară care nu a fost vizată de 
respectivul program. Investigația bazată pe o situație ipotetică permite evaluatorilor să producă 
dovezi ale eficacității și eficienței inițiativei respective. Cu toate acestea, evaluatorii trebuie să fie 
atenți la modul de alegere a grupului, de exemplu, un grup de referință care nu a beneficiat de 
inițiativa supusă evaluării poate fi, de fapt, beneficiarul unei alte inițiative care a produs rezultate 
echivalente sau mai bune. Este importantă, prin urmare, înțelegerea pe deplin a condițiilor grupului 
de referință. Complexitatea evaluărilor de impact reafirmă necesitatea unui tip de rigoare științifică 
ce se poate regăsi în cadrul Institutului de Științe ale Educației. Anexa 3 oferă un ghid concret cu 
privire la posibilele evaluări de impact. 
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6. INSTRUMENTE DE M&E 
6.1 TABEL  INDICATORI DE MONITORIZARE 
Un punct slab important observat de către grupurile de lucru pe parcursul procesului de redactare 
a primului Raport anual de monitorizare al MEN îl reprezintă absența unor definiții clare ale 
indicatorilor. Grupul de lucru a trebuit adesea să revină la strategiile inițiale în încercarea de a 
identifica de ce fost ales un anumit indicator, care a fost raționamentul din spatele activității 
asociate acestuia, unde ar trebui să se regăsească informațiile și de ce calcule ar fi nevoie. 
 
 Această secțiune include tabele detaliate cu indicatori de monitorizare clar definiți pentru fiecare 
strategie: 
 

Capete de tabel Descriere 
Rezultate finale și 
măsuri 

În conformitate cu cele declarate în cadrul strategiilor 

Indicator În conformitate cu cele declarate în cadrul strategiilor 
Definiție Oferă o definiție clară a indicatorului 
Metodă Oferă o formulă de calculare a indicatorului și, acolo unde este 

relevant acest lucru, oferă link-ul către sau precizează unde se 
regăsește sursa specifică a datelor 

Instrument de  
monitorizare 

Definește instrumentul de utilizat în procesul de monitorizare 

Instrument de 
evaluare 

Definește instrumentul de utilizat în procesul de evaluare 

Disponibilitatea 
datelor 

Precizează dacă datele sunt ușor disponibile 

Calitatea datelor Descrie calitatea datelor 
Frecvența colectării Oferă informații cu privire la disponibilitatea datelor 
Recomandări În funcție de necesități, recomandări metodologice pentru 

culegerea, analiza  și raportarea datelor sunt adăugate aici. 
 
Tabelele de indicatori pentru monitorizare nu ar trebui să fie documente statice, ci unele dinamice, 
care să poată să răspundă la schimbările din strategii și din planurile de lucru. De exemplu, dacă 
un indicator este exclus, acesta trebuie să fie exclus și din tabele, iar dacă un indicator se modifică, 
aceste schimbări ar trebui să se reflecte și în tabele.  
 
Elaborarea Tabelelor de indicatori pentru monitorizare, cu accentul pe definiții clare, a oferit 
posibilitatea de a îmbunătăți integrarea în plan transversal a celor patru strategii. Acest efort a 
presupus: (i) concentrarea pe rezultatele finale și principalele produse (rezervarea produselor 
operaționale pentru planurile de lucru anuale care sunt elaborate la nivelul grupurilor de lucru); și 
(ii) îndepărtarea duplicărilor între strategii la nivelul indicatorilor și recunoașterea sinergiilor, 
acolo unde acestea există. Pe lângă tabele, secțiunea următoare oferă un eșantion de întrebări 
pentru sondaje de opinie și chestionare care urmează să fie utilizate de către grupurile de lucru în 
vederea strângerii de date calitative relevante pentru implementarea strategiilor; acestea 
completează tabelele de indicatori pentru monitorizare și oferă informații suplimentare cu privire 
la metodele de colectare a datelor, mai ales pe parcursul vizitelor în teren.  
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TABEL INDICATORI DE MONITORIZARE - STRATEGIA PRIVIND REDUCEREA PĂRĂSIRII TIMPURII A ȘCOLII   
 

REZULTAT/ MĂSURI  INDICATORI 
Valoare de referință 

Țintă  

DEFINIȚIE METODĂ INSTRUMENT/ 
DISPONIBILITATE/ 

CALITATE/ 
FRECVENȚĂ/ SURSĂ 

Rezultat 1. Creșterea accesului la îngrijire și educație timpurie a copiilor (ÎETC) 

Acces la educație și îngrijire 
timpurie (EÎTC) crește, cu 
accent pe grupurile 
dezavantajate 

1 Rata brută de înscriere 
(RBÎ) 
RBÎ (0-5)  
Valoare de referință: 
43.0% 
Ținta: 58.5% 

Numărul elevilor înscriși în 
învățământ preșcolar, indiferent 
de vârstă, ca procent din 
populația totală a grupului de 
vârstă oficial asociat 
învățământului antepreșcolar 
și/sau preșcolar (0-5)/(0-2)/ 
(3-5). 
  
  

Statisticile oficiale sunt solicitate de MEN 
de la INS, în baza unui Protocol, pentru 
începutul anului raportat (e.g.: de exemplu, 
pentru 2018 vor fi solicitate date pentru 
începutul anului școlar 2017/18)  
RBÎt05/t02/t35 =Et05/02/35/Ptv05/02/35 
*100 
unde 
RBÎt05/t02/t35- rata brută de înscriere în 
antepreșcolar sau în preșcolar, pentru 0-5 
sau 0-2;  
Et05/02/35- numărul total al elevilor 
înscriși în anul t, în învățământ 
antepreșcolar sau preșcolar, indiferent de 
vârstă;  
Ptv05/02/35 – total populație de vârsta “v” 
care corespunde nivelului antepreșcolar (0-
2) sau nivelului preșcolar (3-5), sau 
ambelor (0-5), în anul școlar “t”. 

Statistici oficiale  
Disponibil  
Bun  
Anual  
INS-SIIIR 
http://statistici.inss
e.ro/  
 

2 Rata brută de înscriere 
(RBÎ) 
RBÎ preșcolar (3-5) 
Valoare de referință: 
83,8% 
Ținta: 93,0% 

3 Rata brută de înscriere 
(RBÎ) 
RBÎ antepreșcolar (0-2) 
Valoare de referință: 
2.7% 
Ținta: 23,3% 

 
1. Întărirea și consolidarea 
EÎTC pentru a crește eficiența 

4 Cadru comprehensiv 
pentru EÎTC adoptat 
Valoare de referință: nu 
Țintă: da 

Un cadru comprehensiv adoptat 
de MEN, avizat de către 
sectoarele de muncă și sănătate. 
Un cadru comprehensiv trebuie 
să abordeze nevoile copiilor cu 
vârsta de până în 5 ani și să 

Cadrul comprehensiv pentru EÎTC va fi 
adoptat de MEN prin ordin de ministru, 
sau de către Guvern, printr-o Hotărâre/ 
Ordonanță.  

Listă de verificare  
Altele  
Necunoscut 
O singură dată 
Monitorul Oficial  

http://statistici.insse.ro/
http://statistici.insse.ro/
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REZULTAT/ MĂSURI  INDICATORI 
Valoare de referință 

Țintă  

DEFINIȚIE METODĂ INSTRUMENT/ 
DISPONIBILITATE/ 

CALITATE/ 
FRECVENȚĂ/ SURSĂ 

includă domenii precum 
sănătatea, alimentația, educația 
timpurie, protecție socială și 
protecția copilului   

5 Numărul cadrelor 
didactice formate 
Valoare de referință: 
12.740 
Ținta: 12.740 

Numărul cadrelor didactice, al 
puericultorilor, cadrelor 
didactice de sprijin pentru elevii 
cu CES (la nivel antepreșcolar 
și școlar) formate 

Numărul cumulat al cadrelor didactice 
(antepreșcolar și preșcolar) care au 
beneficiat de formare sau de programe de 
schimb în cadrul proiectelor POCU. În 
fiecare an va fi raportat numărul cadrelor 
didactice formate, inclusiv cel din anii 
anteriori. 

Solicitare date 
Parțial disponibile 
Necunoscut 
Anual 
Date POCU 

2. Recunoașterea rolului 
important al familiilor (copiii 
de 0-3 ani), implicându-le în 
educație parentală și în 
programe de conștientizare și 
oferirea de stimulente 
financiare în sprijinul acestora 

6 Numărul părinților 
implicați în activități de 
ÎETC. 
Valoare de referință: 
867.766 
Ținta: 867.766 

Numărul părinților care au 
participat la activități de 
educație parentală organizate 
prin proiecte și/sau programe, 
implicând părinții în educație și 
îngrijire timpurie, în anul 
anterior. 

Datele vor fi culese de Direcția TI din 
MEN, la solicitarea UPP, folosind SIIIR, 
dar și de la Inspectorate școlare și OI 
POCU. Se poate customiza un atribut 
pentru a culege date la nivel de școală în 
SIIR.  

Statistici oficiale 
Parțial disponibile 
Necunoscut 
Anual 
Date POCU, 
SIIIR, Inspectorate 
școlare 

7 Număr de programe 
comunitare și parentale în 
grădinițe și creșe 
Valoare de referință: nu a 
fost măsurată 
Ținta: măsurată 

Număr de programe comunitare 
și parentale în grădinițe și creșe 
organizate în anul anterior 

Prin intermediul datelor solicitate de UPP 
de la Inspectoratele școlare (dezagregate 
pentru nivelul antepreșcolar și cel 
preșcolar). 

Statistici oficiale 
Nu sunt 
disponibile  
Necunoscut 
Anual 
MEN - 
Inspectorate 
școlare 

8 Numărul copiilor (0-5) 
sprijiniți cu stimulente 
financiare   
Valoare de referință: nu a 
fost măsurată 
Ținta: măsurată 

Numărul beneficiarilor sprijiniți 
cu tichete de creșă și tichete 
sociale, pentru a merge la 
grădiniță. 
Datele ar trebui dezagregate pe 

Raportul exact cu tichetele sociale pentru 
prezența la grădiniță va fi extras din SIIIR 
- Modulul de administrare a elevilor - 
Raportul nr. 371 

Statistici oficiale 
Parțial disponibile 
Necunoscut 
Anual 
MEN - SIIIR 
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REZULTAT/ MĂSURI  INDICATORI 
Valoare de referință 

Țintă  

DEFINIȚIE METODĂ INSTRUMENT/ 
DISPONIBILITATE/ 

CALITATE/ 
FRECVENȚĂ/ SURSĂ 

zonă (rural/urban) și (romi/non-
romi).  

În momentul de față tichetele pentru creșă 
nu sunt colectate prin SIIIR, și ar trebui 
incluse în noul modul de creșe.  

3. Contactarea autorităților 
locale, a comunităților, 
părinților și a altor actori 
pentru a asigura un sprijin 
corespunzător pentru înscriere 
și retenție 

9 Număr de creșe nou 
înființate și număr de 
grădinițe dotate  să 
sprijine servicii de 
creșă/educație timpurie 
antepreșcolară 
(dezagregate pentru 
publice și private, 
urban/rural) 
 
Valoare de referință: 286 
Ținta: 1.562 

Număr de creșe nou înființate și 
număr de grădinițe dotate, 
sprijinite din fonduri ESI și de 
la bugetul de stat. 

Datele vor fi extrase din SIIIR, exportând 
planul de școlarizare - 352, filtrând după 
proprietate, cod SIIIR entitate juridică, 
unități școlare care au și nivel 
antepreșcolar și/sau preșcolar. 

Statistici oficiale 
Disponibil 
Foarte bun 
Anual 
MEN - SIIIR 

4. Elaborarea de noi abordări 
pentru a asigura un număr 
suficient de cadre didactice 
calificate (educatoare și 
educatori puericultori) în toate 
zonele geografice, cu 
abilitățile lingvistice necesare, 
mai ales în zonele 
rurale/dezavantajate (inclusiv 
prin stimulente financiare, 
scheme de mobilitate) 

10 Număr de cadre 
didactice/educatori 
puericultori sprijiniți, 
care se angajează în 
zone izolate și 
dezavantajate 
Valoare de referință: 
2.262 
Ținta: 6595 

Număr de cadre 
didactice/educatori puericultori 
sprijiniți (inclusiv prin 
stimulente financiare, scheme 
de mobilitate) angajați în EÎTC 
în zone izolate și dezavantajate 
prin fonduri ESI 

Datele vor fi raportate anual, la solicitarea 
UPP, de la OI - POCU, dezagregate după 
localitate, zonă, stimulente financiare sau 
scheme de mobilitate. 

Solicitare date 
Disponibil 
Bun 
Anual 
Altul  

Rezultat 2. Asigurarea unui învățământ primar și gimnazial de calitate pentru toți  

Învățământul primar și 
gimnazial de calitate pentru 
toți este asigurat.  
 

11 Rata brută de înscriere 
(RBÎ) în învățământul 
primar și gimnazial (6-
14) 

Numărul elevilor înscriși în 
învățământul primar și 
gimnazial (cu excepția celor 
înscriși în programul ADȘ), 

La începutul anului școlar, pentru anul 
raportat (e.g., pentru 2018, datele vor fi 
solicitate pentru anul școlar 2017/2018) 

Statistici oficiale 
Disponibil 
Bun 
Anual 
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REZULTAT/ MĂSURI  INDICATORI 
Valoare de referință 

Țintă  

DEFINIȚIE METODĂ INSTRUMENT/ 
DISPONIBILITATE/ 

CALITATE/ 
FRECVENȚĂ/ SURSĂ 

 Valoare de referință: 
90,6% 
Ținta: >96% 

indiferent de vârsta acestora, ca 
procent din totalul populației 
din categoria de vârstă oficială 
care corespunde învățământului 
primar și gimnazial (6-14)/ (6-
10)/ (10-14) 
 

RBÎt614/t610/t1114 =Et614/610/1114 / 
Ptv614/610/1114 *100, unde 
RBÎt614/t610/t1114- rata brută de 
înscriere în primar și/sau gimnazial, pentru 
6-14, 6-10 or 11-14;  
Et614/610/1114- Număr total elevi înscriși 
în anul t, în învățământul primar sau 
gimnazial, indiferent de vârstă;  
Ptv614/610/1114 – total populație cu 
vârsta “v” care corespunde nivelului 
primar (6-10) sau gimnazial (11-14), sau 
ambelor (6-14), în anul școlar “t”. 

INS-SIIIR 
http://statistici.inss
e.ro/  
 

12 Rata brută de înscriere în 
învățământ primar (RBÎ 
6-10) 
Valoare de referință: 
87,70% 
Ținta: 97,00% 

13 Rata brută de înscriere în 
învățământ gimnazial 
(RBÎ 11-14) 
Valoare de referință: 
91,20% 
Ținta: 95,00% 

14 Procent de elevi cu 
performanțe scăzute la 
citire 
Valoare de referință: 
37,30% 
Ținta: <30% 

Procent de elevi cu performanțe 
scăzute la citire, matematică și 
științe (PISA), nivel maxim de 
competență 2 (nivel elementar) 

Sursele oficiale de date sunt testele PISA. 
Datele vor fi culese direct de la OCDE, 
imediat ce acestea sunt disponibile; 
evaluarea PISA se face la fiecare 3 ani. 

Statistici oficiale 
Parțial disponibile 
Bun 
Altul 
OCDE 

15 Procent de elevi cu 
performanțe scăzute la 
matematică 
Valoare de referință: 
40,00% 
Ținta: <30% 

16 Procent de elevi cu 
performanțe scăzute la 
științe 

http://statistici.insse.ro/
http://statistici.insse.ro/
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REZULTAT/ MĂSURI  INDICATORI 
Valoare de referință 

Țintă  

DEFINIȚIE METODĂ INSTRUMENT/ 
DISPONIBILITATE/ 

CALITATE/ 
FRECVENȚĂ/ SURSĂ 

Valoare de referință: 
37,30% 
Ținta: <30% 

17 Procent note peste 5 la 
examinarea națională 
(clasa a VIII-a) 
Valoare de referință 
(2017): 76,97% 
Ținta: >85% 

Procent medii și note la materii 
mai mari sau egale cu 5, la 
evaluarea națională, în raport cu 
toate notele obținute de toți 
participanții la toate subiectele/ 
română/ matematică. 
 

Rezultatele oficiale ale examenului sunt 
publicate pe portalul www.data.gov.ro. 
PrMED se calculează ca procent, 
dezagregat pentru zona școlii 
(rurală/urbană), după cum urmează: 
PrMED = NrMED / PrezMED, unde 
PrMED - Procent medii/note de minim 5 
obținute la EVNAT/română/matematică 
NrMED - Procent note de minim 5 
obținute la EVNAT/română/matematică 
PrezMED - Numărul elevilor care au 
participat la toate materiile 
 
 
 
 
 

Statistici oficiale 
Disponibil 
Foarte bun 
La finalul școlii 
MoNE-SIIIR 
(PMIPN) și/sau 
data.gov.ro  18 Procent note peste 5 la 

limba română - 
evaluarea națională 
Valoare de referință 
(2017): 85,98% 
Ținta: nu este 
menționată 

19 Procent note peste 5 la 
matematică - evaluarea 
națională 
Valoare de referință 
(2017): 66,01% 
Ținta: nu este 
menționată 

      
5. Elaborarea și implementarea 
unor planuri pentru a oferi 
acces corespunzător la 
învățământ de calitate, mai 
ales pentru copiii din grupurile 
cu risc 

20 Numărul elevilor cu risc 
de PTȘ sprijiniți prin 
planuri individuale de 
învățare 
Valoare de referință: nu 
Ținta: 60.317 

Numărul elevilor cu risc de PTȘ 
din comunități, dezagregate pe 
zonă, Romi/non-Romi, 
îndepărtate, nivel educațional și 
județ,  sprijiniți prin planuri 
individuale de învățare 

În baza datelor raportate de școli anual, 
prin intermediul Inspectoratelor școlare 
județene Datele vor putea fi colectate din 
SIIIR, prin intermediul sistemului de 
detecție timpurie 

Date customizate  
Altele 
Bun 
Anual 
MEN-SIIIR/ 
Inspectorate 
școlare 

http://www.data.gov.ro/


Metodologie pentru M&E Implementării Strategiilor Educaționale 67 

REZULTAT/ MĂSURI  INDICATORI 
Valoare de referință 

Țintă  

DEFINIȚIE METODĂ INSTRUMENT/ 
DISPONIBILITATE/ 

CALITATE/ 
FRECVENȚĂ/ SURSĂ 

21 Numărul cadrelor 
didactice pentru care s-a 
oferit mentorat prin 
intermediul programelor 
școlare 
Valoare de referință: nu 
Ținta: 6.182  

Numărul cadrelor didactice 
formate și calificate în ultimul 
an 

Datele sunt culese și administrate de 
Direcția ÎPV din cadrul MEN 

Statistici oficiale 
Disponibil 
Foarte bun 
Anual 
Altul 
 

6. Înființarea unui grup de 
cercetare, în cadrul MEN, 
pentru a studia reformele 
educaționale (inclusiv 
tehnologia) și provocările 
specifice României 

22 Grup de cercetare creat, 
ocupat de personal și 
finanțat corespunzător. 
Valoare de referință: nu 
Țintă: da 

Grupul de cercetare din MEN 
este creat, ocupat de personal și 
finanțat corespunzător. 

Grupul de cercetare din MEN se consideră 
creat cel puțin prin emiterea unui Ordin de 
Ministru, cu (1) personalul și (2) finanțarea 
adecvată. 
Este foarte probabil ca Grupul de cercetare 
să nu fie creat deloc, existând 
probabilitatea ca rolul său să fie preluat de 
Institutul de Științe ale Educației. 

Listă de verificare 
Altele 
Foarte bun 
Anual 
Ordin de ministru  

23 Număr proiecte de 
cercetare finanțate, care 
generează constatări pe 
baza căroră se poate 
acționa. 
Valoare de referință: 0 
Ținta: mărită 

Număr proiecte de cercetare 
finanțate, care generează 
constatări pe baza cărora se 
poate acționa. 

Dacă GC din MEN nu va fi creat, singurul 
institut capabil să deruleze aceste cercetări 
este Institutul de Științe ale Educației, care 
va oferi și date pentru indicator. 

Solicitare date 
Parțial disponibile 
Foarte bun 
Anual 
Altul 

7. Crearea unui program de 
formare creditat de MEN 
pentru cadrele didactice care 
lucrează cu grupuri sau 
comunități vulnerabile 

24 Numărul cadrelor 
didactice formate pentru 
a lucra cu elevi, grupuri 
sau comunități 
vulnerabile  
Valoare de referință: nu 
Ținta: 123.640 

Numărul cadrelor didactice care 
participă la programe de 
formare acreditate de MEN, ce 
vor fi certificate, calificate 
pentru a lucra cu elevi sau 
comunități vulnerabile, inclusiv 
prin stagii sau programe de 
schimb. 

Datele vor fi culese pe baza solicitării 
făcute de UPP către Inspectoratele școlare. 
Programul va fi sprijini de elaborarea și 
aprobarea de către minister a unui sistem 
care permite o zi obligatorie de formare pe 
lună, pentru cadrele didactice  

Stattistici oficiale/ 
Evaluare 
Altele 
Necunoscut 
Anual 
Altul 
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REZULTAT/ MĂSURI  INDICATORI 
Valoare de referință 

Țintă  

DEFINIȚIE METODĂ INSTRUMENT/ 
DISPONIBILITATE/ 

CALITATE/ 
FRECVENȚĂ/ SURSĂ 

8. Sprijinirea comunităților și 
școlilor să realizeze un 
echilibru al populației 
reprezentative în clase 

25 Număr de evenimente și 
activități expunând 
diversitatea culturală a 
României, eliminarea 
prejudecăților și 
valorizarea identității 
naționale  
Valoare de referință: 0 
Ținta: 2.011 

Număr de evenimente și 
activități expunând diversitatea 
culturală a României, 
eliminarea prejudecăților și 
valorizarea identității naționale, 
organizate în anul școlar 
anterior 

Datele vor fi culese prin intermediul unei 
solicitări anuale de date transmise de 
DirecțiaIT, la solicitarea Unității de 
Politici, către Inspectoratele județene. 

Solicitare date 
Disponibil 
Bun 
Anual 
Altul 

Rezultat 3. Elaborarea sistemelor de avertizare timpurie și consolidarea programelor 
remediale și de sprijin pentru elevii aflați în situație de risc în învățământul obligatoriu 
Sisteme de avertizare timpurie 
dezvoltate; consolidarea 
programelor remediale și de 
sprijin pentru elevii aflați în 
situație de risc în învățământul 
obligatoriu 

26 Rata abandonului  
Valoare de referință: 
1,50% 
Ținta: -50% 

Diferența dintre numărul 
elevilor înscriși la începutul 
anului școlar și cel de la finalul 
aceluiași an școlar, exprimată 
ca procent din numărul elevilor 
înscriși la început de an. 
 

Datele vor fi extrase din SIIIR - Date 
statistice - Raport nr. 193 („Elevi în 
formațiuni de studiu”, raport 
multidimensional) la începutul actualului 
an școlar, pentru anul școlar încheiat. 
Personalul ar trebui format pentru a 
extrage datele și a calcula indicatorii pe 
baza formulei (inclusiv dezagregarea). 

Solicitare date 
Disponibil 
Foarte bun 
Începutul anului 
școlar 
MEN - SIIIR 

27 Rata abandonului la cls. 
a V-a 
Valoare de referință: 
2.60% 
Ținta: ≤ 1,30% 

28 Rata abandonului la cls I 
Valoare de referință: 2% 
Ținta: ≤ 1% 

29 Rata abandonului la cls. 
a VII-a 
Valoare de referință: 
1.8% 
Ținta: ≤ 0.9% 

30 Rata de tranziție la cls. a 
IX-a  

Rata de tranziție dinspre 
învățământ gimnazial către cel 
secundar superior 

Datele vor fi extrase din SIIIR - Statistici - 
Raport nr. 193 („Elevi în formațiune de 
studiu”) la începutul actualului an școlar, 

Solicitare date 
Disponibil 
Foarte bun 
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REZULTAT/ MĂSURI  INDICATORI 
Valoare de referință 

Țintă  

DEFINIȚIE METODĂ INSTRUMENT/ 
DISPONIBILITATE/ 

CALITATE/ 
FRECVENȚĂ/ SURSĂ 

Valoare de referință: 
96,7% 
Ținta: ≥ 98,5% 

nu mai devreme de prima săptămână din 
octombrie. 
Raportul se filtrează la clasa a IX-a, suma 
coloanei COPIIDISTINCTI = valoarea 
variabilei INSCRclIXAnCurent  
La fel, același raport va fi rulat și pentru 
anul școlar încheiat, filtrând tabelul pentru 
clasa a VIII-a, suma coloanei 
COPIIDISTINCTI = valuoarea variabilei 
INSCRcVIIIAnIncheiat.  
Rata de tranziție este calculată după cum 
urmează: 
TrAncurrent = INSCRclIXAncurent / 
INSCRclVIIIAnIncheiat * 100. 

Începutul anului 
școlar 
MEN - SIIIR 

      
9. Îmbunătățirea condițiilor și 
calității programelor ȘDȘ 
oferite elevilor din grupurile 
aflate în  
situație de risc, prin elaborarea 
și stabilirea unor standarde de 
calitate pentru programele 
remediale   

31 Număr programe ȘDȘ 
Valoare de referință: nu 
a fost măsurată 
Ținta: măsurată 

Număr programe ȘDȘ 
organizate în anul școlar de 
referință 

Direcția TI din MEN va culege aceste 
informații folosind SIIIR, la solicitarea 
Unității de Politici, solicitându-le școlilor 
să completeze atributul „Număr programe 
de tip ȘDȘ”  

Solicitare date 
Disponibil 
Foarte bun 
Anual 
MEN - SIIIR 

10. Elaborarea unor sisteme de 
avertizare și intervenție 
timpurie pentru identificarea 
copiilor aflați în risc de 
repetenție sau abandon școlar 

32 Listă de verificare 
elaborată. 
Valoare de referință: nu 
Țintă: da 

O listă de verificare elaborată 
de experții din MEN, care va fi 
folosită la nivel de clasă pentru 
elevii în situație de risc, pentru 
a-i îndruma către sesiuni de 
consiliere.  

Confirmarea listei de verificare elaborată și 
folosită în școli. 

Listă de verificare 
Parțial disponibile 
Foarte bun 
Anual 
altele 
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REZULTAT/ MĂSURI  INDICATORI 
Valoare de referință 

Țintă  

DEFINIȚIE METODĂ INSTRUMENT/ 
DISPONIBILITATE/ 

CALITATE/ 
FRECVENȚĂ/ SURSĂ 

11. Consilierea și sprijinirea 
inițiativelor (existente, dar 
fragmentate) privind 
consilierea elevilor din 
interiorul și din afara 
sistemului de educație (elevii 
care au părăsit sistemul) 

33 Raport consilier școlar/ 
număr de elevi 
Valoare de referință: 1 
consilier/ 1.600 elevi 
Ținta: 1 consilier/ 800 
elevi 

Număr total consilieri școlari 
raportat la numărul total al 
elevilor înscriși în învățământul 
obligatoriu  

Datele vor fi culese de CJRAE/ CMBRAE, 
la solicitarea UPP 

Solicitare date 
Disponibil 
Bun 
Anual 
Altul 

34 Număr elevi în situație 
de risc de PTȘ, consiliați 
Valoare de referință: nu 
a fost măsurată 
Ținta: măsurată 

Număr elevi în situație de risc 
de PTȘ care au beneficiat de 
consiliere  Elevii în situație de 
risc de PTȘ sunt definiți ca 
având rezultate slabe și un 
număr mare de absențe; de 
asemenea, tind să rămână 
corijenți sau repetenți.  
Dovezile arată că acești copii 
provin din mediul rural, din 
familii cu o situație socio-
economică proastă, din 
comunități vulnerabile, de etnie 
romă, au părinți cu nivel de 
educație scăzut sau care 
muncesc în străinătate. 

Datele vor fi culese de CJRAE/ CMBRAE, 
la solicitarea UPP  

Solicitare date/ 
Evaluare 
Parțial disponibile 
Bun 
Anual 
Altul 

35 Număr elevi 
neșcolarizați, care s-au 
reîntors 
Valoare de referință: nu 
a fost măsurată 
Ținta: măsurată 

Număr elevi neșcolarizați, care 
s-au reîntors 

O interogare personalizată în SIIIR pentru 
a obține lista codurilor SIIIR cu studenții 
care sunt înscriși în actualul an școlar, dar 
care nu sunt asociați cu alte clase în anii 
anteriori. 

Solicitare date 
Disponibil 
Bun 
Anual 
MEN - SIIIR 

Rezultat 4. Îmbunătățirea atractivității, incluziunii, calității și relevanței ÎPT 
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REZULTAT/ MĂSURI  INDICATORI 
Valoare de referință 

Țintă  

DEFINIȚIE METODĂ INSTRUMENT/ 
DISPONIBILITATE/ 

CALITATE/ 
FRECVENȚĂ/ SURSĂ 

O mai bună atractivitate, 
incluziune, calitate și relevanță 
a ÎPT 

36 Total RBÎ în ÎPTI 
Valoare de referință: 
51,60% 
Ținta: > 58,60% 

Număr elevi înscriși în ÎPTI, 
indiferent de vârstă, ca procent 
din totalul populației din grupa 
de vârstă oficială care 
corespunde nivelului de 
învățământ ÎPTI (15-18) 

Formula: 
RBCIVETtx=EIVETtx/PvIVETtx*100, ca:  
RBCIVETtx- RBÎ în ÎPTI, în anul școlar 
tx; 
EIVETtx- număr total elevi înscriși în 
ÎPTI, indiferent de vârstă, în anul școlar tx;  
PvIVETtx – total populație din categoria 
de vârstă v, categoria oficială de vârstă 
pentru nivelul de învățământ ÎPTI (15-18), 
în anul școlar tx. 

Statistici oficiale  
Disponibil 
Foarte bun 
Anual 
INS - NBS 

37 Număr elevi înscriși în 
ÎPTI 
Valoare de referință: 
19.229 
Ținta: 154.746 

Număr elevi înscriși în ÎPTI în 
actualul an școlar 

Datele vor fi extrase din SIIIR - Date 
statistice - Raport nr. 193 („Elevi în 
formațiuni de studiu”) la începutul 
actualului an școlar, în prima săptămână 
din octombrie. Raportul va fi filtrat după 
nivel și specialitate, iar coloana 
COPIIDISTINCTI va fi sumarizată. 

 

38 Rata de finalizare a 
ÎPT 
Valoare de referință: 
94,00% 
Ținta: 98,50% 

Rata de finalizare a ÎPT pentru 
actualul an școlar 

Solicitate de la INS, în baza protocolului 
agreat 

 

39 Rata de ocupare a 
absolvenților 
Valoare de referință: 
52,60% 
Ținta: > 75,00% 

Rata de ocupare a absolvenților 
de ÎPTI din anii anterior 

Un schimb interministerial de date între 
MEN și MMJS cu privire la angajații 
declarați în Revisal (transmise cu CNP-uri 
criptate cu un algoritm de criptare agreat în 
comun), și lista absolvenților exportată din 
SIIIR. 

 

      
12. Creșterea atractivității și a 
relevanței ÎPTI pentru a spori 
flexibilitatea și permeabilitatea 

40 Număr elevi care 
finalizează studiile pe 
traseul ÎPTI 

Număr absolvenți ÎPTI din 
actualul an școlar 

Datele vor fi furnizate de Direcția TI a 
MEN, din SIIIR, extrăgând Raportul nr.  
193 (pentru anteriorul an școlar. Raportul 

Solicitare date 
Disponibil 
Foarte bun 
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REZULTAT/ MĂSURI  INDICATORI 
Valoare de referință 

Țintă  

DEFINIȚIE METODĂ INSTRUMENT/ 
DISPONIBILITATE/ 

CALITATE/ 
FRECVENȚĂ/ SURSĂ 

și pentru a extinde cantitatea și 
calitatea oportunităților de 
învățare la locul de muncă, cu 
accent special pe reintegrarea 
celor care au părăsit timpuriu 
școala 

Valoare de referință: 
19.229 
Țintat: 154.746 

va fi filtrat după nivel profesional, cls. a 
XI-a și se va calcula suma coloanei elevilor 
care au absolvit (PROMOVAT) 

Începutul anului 
școlar 
MEN- SIIIR 

41 Număr elevi consiliați  
Valoare de referință: 
nu a fost măsurată 
Ținta: măsurată 

Număr elevi consiliați în carieră 
și alegerea traseului de 
învățământ, ca grup țintă pentru 
programele ÎPT finanțate din 
POCU 

Datele vor fi solicitate anual de la OI 
POCU. 

Solicitare date 
Parțial disponibile 
Bun 
Anual 
Date POCU 

13. Reformarea și 
îmbunătățirea sistemului ÎPT 
prin reformarea 
curriculumului, formarea 
personalului didactic și 
consolidarea managementului 
prin construirea unei legături 
mai 
solide și creative cu piața 
muncii 

42 Număr trasee 
profesionale  Valoare 
de referință: nu a fost 
măsurată 
Ținta: mărită 

Număr trasee profesionale din 
planul național de școlarizare 

Datele vor fi furnizate din SIIIR, din 
Planul de școlarizare, filtrând după nivel 
profesional și nivel liceal - Traseu 
tehnologic, și însumând numărul 
specializărilor/ calificărilor. 

Solicitare date 
Disponibil 
Foarte bun 
Anual 
MEN- SIIIR 

43 Număr cadre didactice, 
manageri, formatori și 
tutori (din companii) 
formați în noua 
curriculă ÎPTI 
Valoare de referință: 
nu a fost măsurată 
Ținta: 10.702 

Număr persoane (cadre didactice 
ÎPTI, directori de unități de 
ÎPTI, tutori și formatori din 
companii) formate în noua 
curriculă ÎPTI 

Valoarea acestui indicator va fi oferită 
anual de către OI POCU, în baza unei 
solicitări. 

Solicitare date 
Parțial disponibile 
Bun 
Anual 
Date POCU 

44 Număr unități ÎPT 
(ÎPTI sau licee 
tehnologice) 
reabilitate, 
modernizate, extinse, 
echipate  
Valoare de referință: 
nu a fost măsurată 
Ținta: mărită 

Număr unități ÎPT (ÎPTI sau 
licee tehnologice) reabilitate, 
modernizate, extinse, echipate 
cu fonduri din Programul 
Operațional Regional 

Valoarea acestui indicator va fi oferită 
anual de către OI POCU, în baza unei 
solicitări. 

Solicitare date 
Parțial disponibile 
Bun 
Anual 
Date POCU 
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REZULTAT/ MĂSURI  INDICATORI 
Valoare de referință 

Țintă  

DEFINIȚIE METODĂ INSTRUMENT/ 
DISPONIBILITATE/ 

CALITATE/ 
FRECVENȚĂ/ SURSĂ 

45 Număr plasări la locul 
de muncă  
Valoare de referință: 
nu a fost măsurată 
Ținta: măsurată 

Număr plasări la locul de muncă 
în actualul an școlar 

Valoarea acestui indicator va fi oferită 
anual de către OI POCU, în baza unei 
solicitări. 

Solicitare date 
Parțial disponibile 
Bun 
Anual 
Date POCU 

Rezultat 5. Asigurarea unei oferte adecvate de programe educaționale de tipul A Doua Șansă (ADȘ)  

Furnizarea adecvată a 
programelor educaționale A 
Doua Șansă (ADȘ) 

46 Înscriere în programele 
ADȘ 
Valoare de referință: 
8.589 (2.577 urban, 
6.012 rural) 
Ținta: 10.736 (3.221 
urban, 7.515 rural) 

Număr elevi înscriși în 
programul ADȘ (nivel primar și 
secundar) în anteriorul an școlar, 
dezagregat după zonă (rurală/ 
urbană) 

Date din SIIIR, Raport nr.  352 - „Exportă 
calendar planificare”, filtrat după coloana 
„ADȘ” = DA și suma coloanelor „Număr 
elevi” din zona RURALĂ și URBANĂ. 

Solicitare date 
Disponibil 
Foarte bun 
Anual 
MEN - SIIIR 

      
14. Implementarea unui 
mecanism de extindere a 
acoperirii programelor ADȘ la 
nivelul fiecărui 
inspectorat școlar și al 
municipiului București și de 
îmbunătățire a calității sale 
prin intermediul unei mai bune 
programări, al unor materiale 
calitativ superioare și al unei 
formări a cadrelor didactice 
îmbunătățite (inclusiv pentru 
programele ADȘ din ÎPTI) 

47 Număr județe cu 
programe ADȘ 
Valoare de referință: 
nu a fost măsurată 
Ținta: 42 

Număr județe cu programe ADȘ Date din SIIIR, Raport nr. 352 - „Exportă 
calendar planificare”, filtrat după coloana 
„ADȘ” = DA  Apoi, numărul județelor din 
România pentru care suma coloanei „Număr 
elevi existenți” este mai mare de 0. 

Solicitare date 
Disponibil 
Foarte bun 
Anual 
MEN - SIIIR 

Rezultat 6. Consolidarea capacității guvernului de a implementa, monitoriza și evalua strategia de reducere a PTȘ  
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REZULTAT/ MĂSURI  INDICATORI 
Valoare de referință 

Țintă  

DEFINIȚIE METODĂ INSTRUMENT/ 
DISPONIBILITATE/ 

CALITATE/ 
FRECVENȚĂ/ SURSĂ 

15. Dezvoltarea capacității de 
analiză a datelor existente și de 
a monitoriza îndeaproape 
evoluția PTȘ la nivel național, 
regional și local, creând 
fundamentul pentru politici 
țintite și eficiente bazate pe 
date concrete 

48 Număr rapoarte de 
M&E bazate pe dovezi 
Valoare de referință: 0 
Ținta: 12 

Număr rapoarte de M&E bazate 
pe dovezi 

Valoarea acestui indicator va fi oferită de 
echipa de management a proiectului 
SIPOCA 17, coordonată de Unitatea de 
Politici. 

Solicitare date 
Disponibil 
Foarte bun 
Anual 
Altul 

49 Număr personal 
instruit în domeniul 
politicilor bazate pe 
dovezi 
Valoare de referință: 0 
Ținta: 1.000 

Număr personal din MEN și din 
instituțiile subordonate sau 
coordonate de acesta, instruit în 
domeniul politicilor bazate pe 
dovezi 

Valoarea acestui indicator va fi oferită de 
echipa de management a proiectului 
SIPOCA 17, coordonată de Unitatea de 
Politici. 

Solicitare date 
Disponibil 
Foarte bun 
Anual 
Altul 

16. Stabilirea unei mai bune 
continuități financiare în 
implementarea strategiei 
pentru eliminarea asimetriilor 
financiare și a schimbărilor 
abrupte  

50 Revizuirea finanțării 
per capita, pentru a 
rezolva inegalitățile 
Valoare de referință: 
nu a fost revizuită 
Ținta: revizuită 

Revizuirea finanțării per capita, 
pentru a rezolva inegalitățile 

Este nevoie de cel puțin o modificare 
legislativă la nivel de Hotărâre de Guvern, 
pentru ca acesta să fie perceput ca 
amendament legislativ. 

Listă de verificare 
Disponibil 
Foarte bun 
O singură dată 
Monitorul Oficial 
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TABEL INDICATORI DE MONITORIZARE - STRATEGIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT TERȚIAR 

REZULTAT/ MĂSURI  INDICATORI 
Valoare de referință 

Țintă 

DEFINIȚIE METODĂ INSTRUMENT/ 
DISPONIBILITATE/ 

CALITATE/ 
FRECVENȚĂ/ SURSĂ 

Condiția de sprijin 1:  Asigurarea unei finanțări adecvate și eficiente  
Creșterea progresivă a 
finanțării alocate 
învățământului terțiar în 
următorii ani  

1 % din PIB alocat ÎT 
depășește media UE de 1,3%  
Valoare de referință: 
nespecificată 
Ținta: >1,30% 

Procent PIB cheltuit cu 
învățământul terțiar 

Datele vor fi furnizate de 
Direcția Generală Învățământ 
Superior din MEN, la solicitarea 
Unității de Politici. 

Solicitare date 
Disponibil 
Foarte bun 
Anual 
MEN 

Alocarea de finanțare 
suplimentară (program 
pilot) prin finanțarea 
performanței, pentru a 
îndrepta sistemul către 
obiectivele de politică și 
rezultatele dorite  

2 % din bugetul ÎT alocat prin 
finanțarea performanței; 
progresul în raport cu 
indicatorii obiectivelor de 
politică publică pentru 
finanțarea performanței 
Valoare de referință: 
nespecificată 
Ținta: 7% 

Procentul din bugetul 
învățământului terțiar 
pentru finanțarea 
performanței  

Condiție de sprijin 2:  Promovarea guvernanței eficiente  

Creșterea rolului și a 
reprezentării părților 
interesate relevante, în 
special a părților interesate 
din mediul extern, în 
aspectele legate de 
guvernanță  

3 Numărul părților interesate 
din exterior implicate în 
procesele/structurile formale 
de guvernanță  
Valoare de referință: 
nespecificată 
Ținta: nu este menționată 

Numărul membrilor din 
comunitate și din sectorul 
de afaceri implicați în 
procedurile și structurile 
formale de guvernanță 

Datele vor fi obținute prin (i) 
vizite pe teren/ chestionare, (ii) 
pagini de internet oficiale, (iii) 
Direcția Generală Învățământ 
Superior din MEN, dezagregate 
la nivel de lideri din comunitate, 
persoane dezavantajate, sectorul 
privat, etc. 

Solicitare de date/ 
Vizite pe teren 
Parțial disponibile 
Foarte bun 
Anual 
MEN 

Recalibrarea  nivelului de 
autonomie instituțională 
(e.g., diplome doctorale, 

4 Analiză comparativă a 
consecvenței României față 
de tendințele europene 

Analiza comparativă se face 
deja, prin simplul fapt că 
România face parte din 

GL se va referi la Raportul de 
analiză al Agenției ENQA 
(următoarea analiză și următorul 

Evaluare 
Altul 
Necunoscut 
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numiri academice, etc.) cu 
asumarea responsabilității 
publice pentru performanță, 
în raport cu așteptări bine 
definite  

realizată    
Valoare de referință: 
nespecificată 
Țintă: realizată 

ENQA. România trebuie să 
respecte Standardele și 
liniile directoare europene 
pentru asigurarea calității în 
spațiul european al 
învățământului superior. 
Date relevante se găsesc în 
Raportul de analiză al 
Agenției ENQA. 

raport vor fi disponibile în 
toamna anului 2018) și la alte 
rapoarte relevante, ca EQAR și 
UNESCO. 

O singură dată 
MEN 

Desfășurarea unui exercițiu 
de clasificare bazat pe date 
care respectă misiunile 
instituțiilor  

5 Publicarea metodologiei de 
clasificare, a datelor 
relevante, și justificarea 
modului de realizare a 
clasamentului în raport cu 
toți parametrii importanți 
pentru activitatea instituției, 
publicate   
Valoare de referință: 
nepublicate 
Țintă: publicate 

Legislația română impune 
clasificarea universităților 
la fiecare patru ani. Ultimul 
exercițiu a fost în 2011-
2012. Următorul va fi în 
2018-2019. Rezultatele 
trebuie publicate. 

Se va urmări disponibilitatea 
raportului de clasificare pentru 
publicul larg. 

Monitorizarea 
operațiunilor. 
Altul 
Necunoscut 
Anual 
Monitorul Oficial/ 
MEN 

Condiție de sprijin 3: Utilizarea monitorizării și evaluării datelor pentru elaborarea politicilor bazate pe evidențe  

Creșterea rolului și a 
reprezentării părților 
interesate relevante, în 
special a părților interesate 
din mediul extern, în 
aspectele legate de 
guvernanță 

6 Numărul părților interesate 
din exterior implicate în 
procesele/structurile formale 
de guvernanță 
Valoare de referință: 
nespecificată 
Ținta: nu este menționată 

Numărul membrilor din 
comunități și din sectorul de 
afaceri implicați în 
procedurile și structurile 
formale de guvernanță 

Datele vor fi obținute prin (i) 
vizite pe teren/ chestionare, (ii) 
pagini de internet oficiale, (iii) 
Direcția Generală Învățământ 
Superior din MEN, dezagregate 
la nivel de lideri din comunitate, 
persoane dezavantajate, sectorul 
privat, etc. 

Solicitare de date/ 
Vizite pe teren 
Parțial disponibile 
Foarte bun 
Anual 
MEN 
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Recalibrarea  nivelului de 
autonomie instituțională 
(e.g., diplome doctorale, 
numiri academice, etc.) cu 
asumarea responsabilității 
publice pentru performanță, 
în raport cu așteptări bine 
definite 

7 Analiză comparativă a 
consecvenței României față 
de tendințele europene 
realizată 
Valoare de referință: 
nespecificată 
Țintă: realizată 

Analiza comparativă se face 
deja, prin simplul fapt că 
România face parte din 
ENQA. România trebuie să 
respecte Standardele și 
liniile directoare europene 
pentru asigurarea calității în 
spațiul european al 
învățământului superior. 
Date relevante se găsesc în 
Raportul de analiză al 
Agenției ENQA. 

GL se va referi la Raportul de 
analiză al Agenției ENQA 
(următoarea analiză și următorul 
raport vor fi disponibile în 
toamna anului 2018) și la alte 
rapoarte relevante, ca EQAR și 
UNESCO. 

Evaluare 
Altul 
Necunoscut 
O singură dată 
MEN 

Desfășurarea unui exercițiu 
de clasificare bazat pe date 
care respectă misiunile 
instituțiilor 

8 Elaborarea și publicarea unui 
sistem de clasificare, și 
justificarea acestuia 
Valoare de referință: nu 
Țintă: da 

Legislația română impune 
clasificarea universităților la 
fiecare patru ani. Ultimul 
exercițiu a fost în 2011-
2012. Următorul va fi în 
2018-2019. Rezultatele 
trebuie publicate. 

Se va urmări disponibilitatea 
raportului de clasificare pentru 
publicul larg. 

Monitorizarea 
operațiunilor. 
Altul 
Necunoscut 
Anual 
Monitorul Oficial/ 
MEN 

Realizarea unui studiu de 
urmărire (tracer study), 
care să monitorizeze 
performanța absolvenților. 

9 Crearea unui studiu de 
monitorizare respectat; 
Valoare de referință: nu 
Țintă: da 

Indicatorul reapare dacă (1) 
există un mecanism pentru 
studiul de monitorizare și 
dacă (2) acest mecanism 
este eficient: exact și folosit 
pentru elaborarea politicilor 
instituționale, locale și 
centrale. 
 

Disponibilitatea și folosirea 
mecanismului studiului de 
monitorizare și numărul 
absolvenților urmăriți sunt 
măsurate pirn intermediul 
paginilor de internet ale 
universităților, al vizitelor în 
teren și al rapoartelor MEN. 
Acuratețea mecanismului poate 
fi detaliată printr-un studiu de 
evaluare. 
 
 

Statistici oficiale 
Studiu de evaluare 
Parțial disponibile 
Bun 
Altul 
MEN, universități 
 

10 Număr elevi urmăriți 
Valoare de referință: 
nespecificată 
Ținta: nu este menționată 
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Pilon 1: Angajarea sectorului pentru rezultate îmbunătățite în toate domeniile 

1. Stabilirea unor rute clare 
de trecere de la 
învățământul profesional 
sau orice alt tip de 
învățământ secundar la 
învățământ terțiar  

11 Rata de înscriere în 
învățământul non-universitar 
terțiar  
Valoare de referință: 0 
Ținta: majorare 

Rata brută de înscriere în 
învățământul non-
universitar terțiar reprezintă 
numărul total al persoanelor 
înscrise în acest tip de 
învățământ, indiferent de 
vârstă, ca procent din 
populația totală a grupului 
de vârstă oficial asociat 
învățământului non-
universitar terțiar 

Solicitare de date de la 
UEFISCDI de a extrage din 
RMU numărul studenților 
înscriși în actualul an academic 
pentru anul raportat, dezagregat 
după grupuri 
tradiționale/netradiționale și alte 
dezagregări relevante. 
Rata de înscriere va fi calculată 
ca procent al numărului 
studenților 
tradiționali/netradiționali 
înscriși, din numărul total al 
studenților.  

Statistici oficiale 
Disponibil 
Bun 
Anual 
INS - NBS 

2. Completarea sistemului 
de subvenționare a locurilor 
acordate studenților cu 
rezultate bune, cu 
extinderea programelor de 
burse sociale și 
implementarea unei scheme 
de creditare pentru studenți 

12 Rata burselor sociale 
Valoare de referință: 
nespecificată 
Ținta: mărită 

Bursele bazate pe nevoi 
economice și pe merit, 
concepute astfel încât să 
încurajeze participarea 
persoanelor din zonele 
rurale și din grupurile 
dezavantajate 

Datele vor fi puse la dispoziție 
de UEFISCDI, la solicitarea 
GL, folosind RMU pentru 
dezagregarea nevoilor. RMU 
trebuie adaptat, pentru a putea 
colecta informații despre burse. 

Solicitare date 
Disponibil 
Foarte bun 
La începutul anului 
academic 
UEFISCDI-RMU 

 13 Numărul studenților cu studii 
doctorale sau post-doctorale 
Valoarea de referință (2015-
2016): 2.260 
Ținta: Creștere anuală de 
20% 

Numărul studenților cu 
studii doctorale sau post-
doctorale 

Datele vor fi puse la dispoziție 
de ARACIS, la solicitarea GL, 
din rapoartele anuale. 

Solicitare date 
Disponibil 
Foarte bun 
Anual 
ARACIS 

3. Încurajarea atragerii 
tinerilor din grupuri 
subreprezentate și a celor 

14 Număr persoane participante 
Valoare de referință: nu a 
fost măsurată 

Numărul tinerilor din 
grupuri subreprezentate și a 
celor netradiționale, inclusiv 

Datele vor fi puse la dispoziție 
de UEFISCDI, la solicitarea 
GL, folosind baza de date 

Solicitare date 
Nu sunt disponibile 
Slab 
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netradiționale, inclusiv a 
adulților. 

Ținta: mărită a adulților, care participă la 
programe de studii sau 
cursuri. 
Notă: aceste date pot fi utile 
pentru Strategia ÎPV. 

RMU, în colaborare cu Direcția 
Generală Învățământ Superior 
din MEN, pentru a identifica și 
defini grupurile subreprezentate. 
Datele vor fi transmise și GL 
ÎPV. 

Anual 
MEN/UEFISCDI 

4. Mai multă transparență a 
informațiilor și oferirea de 
orientare privind 
oportunitățile și rezultatele 
educaționale pentru a 
sprijini alegerile făcute și a 
reduce abandonul 

15 Portal integrat cu informații 
care să sprijine alegerile 
educaționale și de carieră ale 
elevilor. 
Valoare de referință: nu 
Țintă: da 

Un portal care să acopere 
toate universitățile și toate 
programele tuturor 
universităților din România. 

Revizuirea website-ului, pentru 
a fi similar cu 
studyinromaniagov.ro 

Solicitare date 
Disponibil 
Foarte bun 
Anual 
MEN 

5. Dezvoltarea și 
modernizarea infrastructurii 
și a resurselor relevante ale 
IIS, inclusiv a spațiilor de 
învățare, având în vedere 
tendințele de dezvoltare 
economică în raport cu 
cerințele de piață 

16 Numărul instituțiilor de 
învățământ superior (IIS) cu 
infrastructură educațională 
reabilitată, modernizată și 
echipată prin POR pentru 
universități de stat 
Valoare de referință: nu 
Ținta: toate 

Număr IIS cu infrastructură 
educațională reabilitată, 
modernizată și echipată  
 

Toate universitățile publice 
trebuie să treacă prin acest 
proces de reabilitare. GL va 
calcula numărul universităților 
care au finalizat acest proces în 
mai puțin de un an. 

Solicitare date 
Disponibil 
Bun 
Anual 
MEN 

Pilon 2:  Promovarea dezvoltării programelor de studii de înaltă calitate, flexibile și corelate cu cerințele pieței muncii  
6. Revizuirea 
curriculumului și 
elaborarea  unor modalități 
de evaluare pentru 
competențele transversale 
și antreprenoriale   

17 Număr curricule elaborate 
sau revizuite pentru a integra 
competențe transversale și 
antreprenoriale   
Valoare de referință: 0 
Ținta: majorare 

Curriculum trebuie revizuit 
pentru a include factori de 
inteligență emoțională, 
rezolvarea problemelor și 
anteprenoriat. 

Informațiile vor fi culese prin 
vizite în teren și chestionare. De 
asemenea, se va aplica și 
validarea cu UEFISCDI. 

Solicitare date 
Altul 
Necunoscut 
O singură dată 
MEN/ UEFISCDI 

7. Îmbunătățirea ofertelor 
TIC pentru a completa 
ofertele existente   

18 Număr facultăți în care au 
fost implementate programe 
noi care vizează 
îmbunătățirile TIC pentru 

Număr facultăți unde există 
un program pilot vizând 
îmbunătățirile TIC pentru 
programe foarte solicitate, 

Datele vor fi oferite de 
UEFISCDI, la solicitarea GL, 
printr-o activitate de culegere de 
date de la IIS, folosind RMU 

Solicitare date 
Disponibil 
Bun 
Anual 
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programe foarte solicitate, cu 
impact major 
Valoarea de referință: nu a 
fost definită 
Ținta: mărită 

cu impact major  pentru dezagregare. 
  
 

MEN/ UEFISCDI 
 

19 Numărul personalului 
academic implicat în 
programele anuale de 
formare, mai ales cele 
privind TIC 
Valoarea de referință: nu a 
fost definită 
Ținta: mărită 

Numărul personalului 
academic implicat în 
programele anuale de 
formare, mai ales cele 
privind TIC 

8. Asigurarea 
oportunităților de formare 
pedagogică pentru 
doctoranzi; sprijinirea 
dezvoltării profesionale pe 
tot parcursul carierei 
personalului didactic  

20 Procent al doctoranzilor care 
accesează oportunități de 
formare pedagogică 
Valoarea de referință: nu a 
fost definită 
Ținta: mărită 

Numărul doctoranzilor care 
accesează oportunități de 
formare pedagogică, 
exprimat ca procent din 
numărul total al 
doctoranzilor. 

Culegerea datelor include vizite 
în teren și poate fi făcută de 
MEN sau de UEFISCDI , 
solicitând date de la IIS. 

Solicitare date 
Disponibil 
Bun 
Anual 
MEN/ UEFISCDI 

9. Proiectarea de 
curriculum universitar 
pornind de la competențe 
profesionale solicitate pe 
piața muncii, introducerea 
de noi calificări în RNCIS, 
noi programe de studii 
universitare/ 
postuniversitare aferent 
respectivelor calificări.  

21 Număr programe disponibile 
Valoarea de referință: nu a 
fost definită 
Ținta: mărită 

Număr calificări noi incluse 
în RNCIS 

Datele vor fi oferite de 
Autoritatea Națională pentru 
Calificări, la solicitarea GL. 

Solicitare date 
Disponibil 
Bun 
Anual 
Alta (ANC) 

22 Sistem de asigurare a calității 
actualizat, corelat cu nevoile 
pieței muncii 
Valoare de referință: nu 
Țintă: da 

Indicatorul răspunde dacă 
există un sistem actualizat de 
asigurare a calității, corelat cu 
piața muncii 

Direcția Generală Învățământ 
Superior din MEN, UEFISCDI și 
ARACSI ar trebui să facă un 
studiu de evaluare, pentru a 
evalua actualizarea și corelarea 
calificărilor cu nevoile pieței 
muncii și cu Cadrul European al 

Studiu de evaluare 
Altul 
Necunoscut 
O singură dată 
MEN/ UEFISCDI/ 
ARACIS 23 Număr calificări corelate cu 

piața muncii și cu Cadrul 
European al Calificărilor. 

Număr calificări corelate cu 
piața muncii și cu Cadrul 
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Valoarea de referință: nu a fost 
definită 
Ținta: Toate  

European al Calificărilor. Calificărilor. 

Pilon 3: Promovarea angajamentului strategic față de sectorul economic  
10. Crearea unui punct de 
legătură cu agenții 
economici în cadrul fiecărei 
instituții. Dezvoltarea  și 
implementarea de 
programe de formare în 
parteneriat - inclusiv pentru 
crearea și implementarea 
unor programe de învățare 
la locul de muncă 

24 Birou sau departament care  
asigură conexiunea 
instituțiilor de învățământ 
superior cu mediul socio –
economic, înființat 
Valoare de referință: 0 
Ținta: 1 pentru fiecare 
instituție  

Număr instituții  de 
învățământ superior care vor 
avea aceste puncte de 
legătură 
(birouri/departamente) 
pentru a ține legătura cu 
agenții economici 

Datele pot fi colectate de MEN 
sau de UEFISCDI, solicitându-
le de IIS. Vizitele în teren vor 
valida datele raportate. 
Datele trebuie dezagregate, în 
funcție de IIS de stat sau 
private. 

Solicitare date 
Disponibil 
Bun 
Anual 
MEN/ UEFISCDI/ 
IÎS. 

25 Număr programe de formare 
în parteneriat IÎS și mediul 
de afaceri  
Valoarea de referință: 0 
Ținta: Majorare  

Numărul (1) programelor de 
formare și (2) al 
parteneriatelor încheiate 
între IÎS și sectorul privat  

Datele pot fi colectate de MEN 
sau de UEFISCDI, solicitându-
le de IIS. 

Solicitare date 
Disponibil 
Bun 
Anual 
MEN/ UEFISCDI 

11. Implicarea angajatorilor 
în proiectarea și furnizarea 
de programe, sprijinirea 
schimburilor de personal și 
includerea experienței 
practice în cursuri 

26 Revizuirea reglementărilor 
pentru programele de stagiu 
și ucenicie 
Valoare de referință: nu 
Țintă: da 

Numărul IÎS care au revizuit 
și implementat 
reglementările privind 
programele de stagiu. 

Datele pot fi colectate de MEN 
sau de UEFISCDI, solicitându-
le de IIS. 

Solicitare date 
Disponibil 
Bun 
Anual 
MEN/ UEFISCDI 

27 Numărul programelor de 
ucenicie și stagiu 
Valoare de referință: N/A 
Ținta: Majorare 

Rata de participare la 
programele de stagiu 

Datele pot fi colectate de MEN 
sau de UEFISCDI, solicitându-
le de IIS. 

Solicitare date 
Disponibil 
Bun 
Anual 
MEN/ UEFISCDI 

28 Sondaje de satisfacție în 
rândul angajatorilor 
Valoare de referință: 0 
Ținta: 80% satisfacție 

Numărul IÎS care realizează 
sondaje privind satisfacția 
angajatorilor. 

Informațiile pot fi colectate de 
MEN, solicitând modele de 
sondaje de satisfacție dar și 
rezultatele acestora, direct de la 
IÎS. 

Solicitare date 
Disponibil 
Bun 
Anual 
MEN/ UEFISCDI 
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TABEL INDICATORI DE MONITORIZARE - STRATEGIA DE ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII 
 
NOTĂ: (I) multe metode sunt mai degrabă definiții suplimentare; (ii) unele definiții nu surprind „punctul de succes”. 

REZULTAT/ MĂSURI  INDICATORI 
Valoare de referință 

Țintă 

DEFINIȚIE METODĂ INSTRUMENT/ 
DISPONIBILITATE/ 

CALITATE/ 
FRECVENȚĂ/ SURSĂ 

Nivel național 
 

% adulți (25-64) în programe de ÎPV 
Valoare de referință: 1.8% 
Ținta: 10% 

Rata de participare a adulților 
cu vârsta între 25-64 în 
educație și formare. Date 
dezagregate după sex și mediu 
de rezidență 

Statistici  
Rapoarte oficiale  

MMJS (Ministerul 
Muncii și Justiției 
Sociale) 
MEN 
 

1. Recunoașterea învățării 
anterioare,  inclusiv a 
competențelor obținute în 
străinătate 

1 Numărul de centre de evaluare și certificare a 
competențelor profesionale acreditate   
Valoare de referință: 62 
Ținta: 210 
 

Numărul de centre de evaluare 
și certificare a competențelor 
profesionale acumulate prin 
educație non-formală și 
informală, acreditate  

Statistici 
Rapoarte oficiale 
Altul  
 

ANC - Registrul 
Național al Centrelor 
de evaluare și 
certificare a 
competențelor 
profesionale 
acumulate prin 
educație non-formală 
și informală 
acreditate   

2 Mecanism funcțional pentru recunoașterea, 
validarea și certificarea învățării anterioare 
Valoare de referință: nu 
Țintă: da 

Cadrul legal, inclusiv 
metodologia, pentru 
reglementarea recunoașterii, 
validării și certificării învățării 
anterioare  

Ordin de 
Ministru 

Monitorul Oficial 
 

3 Numărul de participanți la programele de ÎPV 
cu competențe certificate 
Valoare de referință: 49.000 
Ținta: 151.200 

Auto-explicativ   Statistici 
Rapoarte oficiale 
 

ANC  
MMJS (Ministerul 
Muncii și Justiției 
Sociale) 
MEN 
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2. Implicarea unităților de 
învățământ profesional și 
tehnic și a instituțiilor de 
învățământ superior  în ÎPV  

5 Numărul de cadre didactice din unitățile de 
învățământ profesional și tehnic continuu și 
învățare a adulților formate 15  
Valoare de referință: 0 
Ținta: 7.800 cadre didactice  

Auto-explicativ   Lista 
participanților  
Rapoarte de 
formare  

n/a 

6 Numărul programelor de formare acreditate de 
ANC derulate în parteneriat cu universitățile  
Valoare de referință: 0 
Ținta: 50 

Număr de programe de 
formare continuă în 
universități în parteneriat cu 
furnizori de FPC acreditați  

Rapoarte oficiale 
Programe de 
formare oferite  

Universități  
MEN 
Registru naționale  
ANC 

3. Sprijinirea participării la 
programele europene de 
mobilitate  

7 Numărul de participanți la programele de 
mobilitate Erasmus Date dezagregate după tipul 
participanților:  

• Personal didactic, conducere, 
personal administrativ 

• Elevi, ucenici   
• Formatori educație a adulților  
• Studenți, lucrători tineri 

Valoare de referință: 50.118 (1998-2013) 
Ținta: 63.000 (cumulativ) 

Auto-explicativ  
 

Statistici 
Rapoarte oficiale 
Erasmus + 
evaluare Program  

Agenția Națională16 
Erasmus+ 
Universități 

4. Finanțare pentru 
diversificarea ofertei  

8 Numărul de Centre Comunitare de Învățare 
Permanentă (CCÎP) 17 create la nivel național 
Valoare de referință: 0 
Ținta: 255 

Auto-explicativ  Statistici 
Rapoarte oficiale  
Evaluare program 
OPHC 
Registre 
naționale  

Autorități locale  
NAE 
 

5. Finanțarea pentru creșterea 
cererii de ÎPV  

9 Numărul de persoane care beneficiază de 
contracte de ucenicie subvenționate   
Valoare de referință: 0 
Ținta: 125.000 

 Nr contracte   
Rapoarte oficiale 
Evaluare POCU  

Registre naționale:  
REVISAL 
MEN 
NAE/Birouri locale  

                                                 
15 ÎPTC: învățământ profesional și tehnic continuu 
16 Agenția Națională pentru programe comunitare în domeniul educației și formării profesionale  
17 HG 598/2017 - METODOLOGIEI DE ACREDITARE, EVALUARE PERIODICĂ, ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CCÎP  
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10 Numărul participanților la programe de formare 
care dobândesc competențe transversale.  Date 
dezagregate după: tipul angajării, vârstă, nivel 
educațional, nivel de calificare   
Valoare de referință: 0 
Ținta: 152.150 

   

6. Sprijinirea șomerilor și 
persoanelor inactive, inclusiv 
prin stimulente financiare și 
consiliere  

11 Numărul de șomeri care beneficiază de 
consiliere și orientare în carieră  
Valoare de referință: 36.000 
Ținta: 250.000 

Auto-explicativ  Lista 
participanților  
Rapoarte oficiale 
Statistici 
Rapoarte de 
evaluare  

POCU AIR 
 

7. Consolidarea și asigurarea 
finanțării pentru încurajarea 
pieței de învățare pe tot 
parcursul vieții inclusiv prin 
îmbunătățirea serviciilor de 
consiliere  

12 Număr de parteneriate încheiate între IÎS18, 
angajatori, instituții de cercetare și/sau furnizori 
de formare  
Valoare de referință: 0 
Ținta: 130 

Auto-explicativ Rapoarte oficiale n/a 

13 Rata de înscriere în școli post-liceale, inclusiv în 
cele de maiștri  
Valoare de referință: N/A 
Ținta: 180.000 de persoane înscrise  

Auto-explicativ Statistici 
Rapoarte oficiale 

MEN 
INS  
 

14 Numărul persoanelor din grupuri vulnerabile 
care beneficiază de consiliere și orientare în 
carieră   
Valoare de referință: 0 
Ținta: 150.000 

O persoană vulnerabilă este 
definită ca aparținând unui 
grup din societate care poate fi 
oprimat sau nedreptățit: 
persoane cu dizabilități, 
migranți, romi, etc. 

Lista 
participanților 
Rapoarte oficiale 
Statistici 
 

POCU AIR 
 

8.  Îmbunătățirea calității și 
disponibilității informațiilor  

15 Portal de informare privind dezvoltarea ÎPV Auto-explicativ Raport oficial  website 

                                                 
18 IÎS = Instituții de Învățământ Superior  
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16 Numărul de studii, publicații, rapoarte cu date 
consolidate privind programele și politicile 
pentru ÎPV  
Valoare de referință: 0 
Ținta: 2/An  

Auto-explicativ Documente 
oficiale   

ANC 
MEN  
MMJS 

9. Evaluarea nevoilor de 
competențe și dezvoltarea unui 
set de competențe mai 
cuprinzător 

17 Mecanismul pentru evaluarea și monitorizarea 
competențelor în conformitate cu PLA19 sau alt 
mecanism adecvat implementat 

Auto-explicativ Documente 
oficiale 

ANC 

10. Crearea unui sistem de 
asigurare a calității, 
monitorizare și evaluare pentru 
ÎPV 

18 Sistemul de AC pentru ÎPV înființat  
Valoare de referință: nu 
Țintă: da 

Auto-explicativ Documente 
oficiale 

ANC 

19 Sistem SMI20 pentru monitorizarea programelor 
de ÎPV, funcțional   
Valoare de referință: nu 
Țintă: da 

SMI poate genera rapoarte 
pentru a-i informa pe cei care 
elaborează politici în legătură 
cu piața ÎPV (programe de 
ÎPV, grupuri țintă, etc.) 

Rapoarte oficiale 
 
 

MEN 
 

20 % populație care cunoaște servicii și programe 
de ÎPV oferite în regiunea lor geografică 
Valoare de referință: N/A 
Ținta: 40% 

   

11. Îmbunătățirea Cadrului 
Național al Calificărilor și 
consolidarea coordonării între 
părțile interesate   

21 Numărul ocupațiilor din România corelate cu 
EQF21 
Valoare de referință: N/A 
Ținta: 2.500 

Auto-explicativ Rapoarte oficiale 
 
 

MMJS/ Registru 
național  

22 Număr de standarde ocupaționale revizuite  
Valoare de referință: N/A 
Ținta: 2.000 

Auto-explicativ Rapoarte oficiale 
Standarde 
revizuite  

MMJS/ Registru 
național  

 
 
                                                 
19 Evaluarea Preliminară a Nivelului de Cunoştinţe 
20 SMI = Sistem de Management al Informațiilor  
21 Cadrul european al calificărilor 
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TABEL INDICATORI DE MONITORIZARE - STRATEGIA EDUCAȚIEI ȘI FORMĂRII PROFESIONALE  
 

LINII DE ACȚIUNE/  
ACȚIUNI SPECIFICE  

Nr.  INDICATORI 
Valoare de referință 

Țintă 

DEFINIȚIE 
ȘI 

METODĂ 

INSTRUMENT/ 
DISPONIBILITATE/ 

CALITATE/ 
FRECVENȚĂ/ SURSĂ 

Obiectivul strategic 1: Îmbunătățirea relevanței sistemelor de formare profesională pentru piața muncii  
1. Actualizarea instrumentelor de descriere a ocupațiilor și calificărilor, a curriculumului și a auxiliarelor curriculare, pe nivelurile de calificare stabilite prin CNC, 
pentru o mai bună articulare între subsisteme, pentru facilitarea mobilității în educație și formare profesională și pentru creșterea relevanței pentru piața munci 
1.1. Operaționalizarea Registrului național al calificărilor   1 Registrul național al calificărilor - funcțional 

Valoare de referință: nu 
Țintă: da 

A se 
vedea 
nota de 
mai jos 

Listă de verificare 
Disponibil 
Foarte bun 
O singură dată 
Monitorul Oficial 
 

1.2. Dezvoltarea și operaționalizarea cadrului de reglementare 
și implementare a Sistemului European de Credit pentru 
Educație și Formare Profesională ECVET în formarea 
profesională inițială și continuă 

2 Cadru de reglementare 
 și implementare  
a ECVET 
Valoare de referință: nu 
Țintă: da 

1.3 Elaborarea/revizuirea fundamentelor curriculumului 
actual din învățământul profesional și tehnic: calificări, 
standarde de pregătire profesională, planuri de învățământ, 
programe școlare, auxiliare curriculare, din perspectiva 
relevanței acestora pentru piața muncii, preponderent pentru 
economia verde și dezvoltarea sectoarelor prioritare la nivel 
național  

3 Număr standarde  
de formare profesională 
Număr de documente curriculare pentru învățământul 
profesional și tehnic  
Valoare de referință: 0 
Ținta: 2.400 

Listă de verificare 
Disponibil 
Necunoscut 
Anual 
CNDIPT MEN,  

1.4 Elaborarea de materiale didactice pentru elevii cu 
dizabilități sau deficiențe care urmează programe de formare 
profesională  

4 Număr de materiale didactice pentru elevi cu dizabilități sau 
deficiențe  
Valoare de referință: nu 
Țintă: da 

Listă de verificare 
Disponibil 
Necunoscut 
Anual 
MEN 

2. Dezvoltarea mecanismelor pentru anticiparea competențelor solicitate pe piața muncii, definirea profilurilor profesionale, în scopul dezvoltării/revizuirii calificărilor 
în concordanță cu abilitățile și cunoștințele relevante pentru nevoile pieței forței de muncă și adaptarea programelor de învățământ la nevoile și tendințele pieței muncii  
2.1. Elaborarea de studii și cercetări periodice pentru 
anticiparea timpurie a nevoilor de calificări, cât și de 
competențe ale pieței muncii și determinarea tendințelor pe 

5 Număr de studii și cercetări previzionale  
Valoare de referință: 0 
Ținta: 1 

 Studii 
Altul 
Necunoscut 
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LINII DE ACȚIUNE/  
ACȚIUNI SPECIFICE  

Nr.  INDICATORI 
Valoare de referință 

Țintă 

DEFINIȚIE 
ȘI 

METODĂ 

INSTRUMENT/ 
DISPONIBILITATE/ 

CALITATE/ 
FRECVENȚĂ/ SURSĂ 

termen scurt și mediu 6 Numărul de anchete în întreprinderi  
Valoare de referință: 0 
Ținta: 2 

O singură dată 
Altul 

2.2 Elaborarea, revizuirea periodică și implementarea 
documentelor de planificare a nevoii de educație și formare 
profesională la nivel național, regional, local și al furnizorului 
de formare profesională inițială:  Planuri Regionale de 
Acțiune pentru Învățământ (PRAI),  Planuri Locale de 
Acțiune pentru Învățământ, Planuri de Acțiune ale Școlilor  

7 Număr PRAI revizuite  
Valoare de referință: 0 
Ținta: 8 PRAI-uri revizuite  

Studii 
Altul 
Necunoscut 
O singură dată 
CNDIPT 

3. Monitorizarea inserției profesionale a absolvenților programelor de formare 
3.1. Crearea unui mecanism național de monitorizare a 
absolvenților programelor de formare  

8 Mecanism național de monitorizare a absolvenților 
programelor de formare, dezvoltat și implementat 
Valoare de referință: nu 
Țintă: da 

 Studii 
Nu sunt disponibile 
Necunoscut 
O singură dată 
MEN, CNDIPT 
 

3.2 Realizarea sistematică a monitorizării inserției 
socioprofesionale a absolvenților de învățământ profesional și 
tehnic pe cale administrativă și prin anchete la nivel național   

9 Număr de studii de monitorizare administrative  
Valoare de referință: 0 
Ținta: 4 

10 Număr anchete naționale  
Valoare de referință: 0 
Ținta: 3 

Studii 
Nu sunt disponibile 
Necunoscut 
O singură dată 
CNDIPT 

4. Îmbunătățirea învățării la locul de muncă în formarea profesională  
4.1. Elaborarea și operaționalizarea reglementărilor 
legislative necesare unui traseu de formare profesională 
inițială în sistemul de învățământ, cu o componentă 
semnificativă de învățare la locul de muncă, în parteneriat cu 
companiile 

11 Număr de reglementări  
necesare unui traseu de formare profesională inițială cu o 
componentă semnificativă de învățare la locul de muncă  
Valoare de referință: nu 
Țintă: da 

 Listă de verificare 
Disponibil 
Necunoscut 
O singură dată 
MEN, CNDIPT 



Metodologie pentru M&E Implementării Strategiilor Educaționale 88 

LINII DE ACȚIUNE/  
ACȚIUNI SPECIFICE  

Nr.  INDICATORI 
Valoare de referință 

Țintă 

DEFINIȚIE 
ȘI 

METODĂ 

INSTRUMENT/ 
DISPONIBILITATE/ 

CALITATE/ 
FRECVENȚĂ/ SURSĂ 

4.2. Dezvoltarea de structuri de cooperare ale angajatorilor pe 
domenii de pregătire profesională din sistemul de învățământ, 
care să sprijine învățarea la locul de muncă, la diferite 
niveluri (național/ regional/local) 

12 Număr de structuri create la nivel național, regional și local 
Valoare de referință: 0 
Ținta: 15 

Studii 
Disponibil 
Necunoscut 
O singură dată 
MEN, CNDIPT 

4.3. Elaborarea și implementarea unui mecanism de asigurare 
a calității învățării la locul de muncă, în sistemul de 
învățământ  

13 Mecanism de asigurare a calității învățării la locul de muncă, 
elaborat și implementat 
Valoare de referință: 0 
Ținta: 1 

Studii 
Disponibil 
Necunoscut 
O singură dată 
CNDIPT, ARACIP 

4.4. Elaborarea propunerilor de metodologie și de standarde 
de acreditare a întreprinderilor, pentru furnizarea 
componentei programului de formare care vizează învățarea 
la locul de muncă în sistemul de învățământ 

14 Propunere de metodologie și de standarde de acreditare a 
întreprinderilor   
Valoare de referință: 0 
Ținta: 1 

Listă de verificare 
Disponibil 
Foarte bun 
O singură dată 
Monitorul Oficial 

4.5. Formarea tutorilor de la agenții economici care asigură 
formarea profesională la locul de muncă a elevilor din 
învățământul profesional și tehnic 

15 Număr tutori formați 
Valoare de referință: 0 
Ținta: 1.300 de tutori în 325 de agenți economici 

Solicitare date 
Disponibil 
Necunoscut 
Altul 
CNDIPT 

5. Îmbunătățirea mecanismelor de finanțare publică și privată a formării profesionale 
5.1. Elaborarea unor mecanisme de finanțare a structurilor de 
cooperare/parteneriat strategic public - privat și sectorial din 
formarea profesională (de ex.  Comitetele Sectoriale, 
Consorțiile Regionale, Comitetele Locale de Dezvoltare a 
Parteneriatului Social ) 
 
 
 
 
 

16 Mecanism elaborat și transmis pentru aprobare 
Valoare de referință: nu 
Țintă: da 

 Listă de verificare 
Disponibil 
Foarte bun 
O singură dată 
Monitorul Oficial 
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LINII DE ACȚIUNE/  
ACȚIUNI SPECIFICE  

Nr.  INDICATORI 
Valoare de referință 

Țintă 

DEFINIȚIE 
ȘI 

METODĂ 

INSTRUMENT/ 
DISPONIBILITATE/ 

CALITATE/ 
FRECVENȚĂ/ SURSĂ 

6. Creșterea implicării partenerilor sociali în dezvoltarea sistemului de formare profesională  
6.1 Revizuirea cadrului de reglementare a Comitetelor 
Sectoriale și sprijinirea dezvoltării lor instituționale  

17 Cadru de reglementare a Comitetelor Sectoriale, revizuit și 
actualizat 
Valoare de referință: nu 
Țintă: da 

 Listă de verificare 
Disponibil 
Foarte bun 
O singură dată 
Monitorul Oficial 

6.2 Dezvoltarea și furnizarea de programe de dezvoltare 
profesională continuă a specialiștilor Comitetelor Sectoriale 
care să vizeze:  Folosirea Standardelor ocupaționale; 
învățarea la locul de muncă, etc. 

18 Număr de specialiști ai Comitetelor Sectoriale instruiți 
Valoare de referință: 0 
Ținta: 100 

Solicitare date 
Disponibil 
Necunoscut 
Altul 
CNDIPT 

Obiectivul strategic 2: Creșterea participării și facilitarea accesului la programele de formare profesională  
1. Dezvoltarea marketingului programelor de formare profesională și al rezultatelor învățării dobândite în context nonformal și informal  
1.1. Dezvoltarea și implementarea unei strategii de 
promovare a atractivității ÎPT 

18 Strategia de marketing elaborată și implementată 
Valoare de referință: nu 
Țintă: da 

 Evaluare 
Parțial disponibile 
Necunoscut 
O singură dată 
MEN, CNDIPT 

2. Îmbunătățirea orientării profesionale și a consilierii în carieră  
2.1.  Dezvoltarea unui sistem național coerent de informare, 
consiliere și orientare profesională la nivel național/regional/ 
local, care să vizeze atât formarea profesională inițială, cât și 
formarea profesională continuă  

19 Rețea de centre de informare, consiliere și orientare 
profesională în învățământul secundar și terțiar nonuniversitar 
Valoare de referință: nu 
Țintă: da 

 Listă de verificare 
Parțial disponibile 
Necunoscut 
O singură dată 
MEN, MMJS 
Monitorul Oficial 

2.2. Dezvoltarea coordonării și cooperării între diverși actori 
la nivel național, regional și local care acționează în domeniul 
consilierii și orientării profesionale 
 

20 Listă de verificare 
Disponibil 
Foarte bun 
O singură dată 

2.3. Dezvoltarea și implementarea unor instrumente online de 
orientare profesională 

21 Numărul seturilor de instrumente online de orientare 
profesională (pentru elevii din clasele VII-XII), dezvoltate și 

Studii 
Disponibil 
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LINII DE ACȚIUNE/  
ACȚIUNI SPECIFICE  

Nr.  INDICATORI 
Valoare de referință 

Țintă 

DEFINIȚIE 
ȘI 

METODĂ 

INSTRUMENT/ 
DISPONIBILITATE/ 

CALITATE/ 
FRECVENȚĂ/ SURSĂ 

implementate 
Valoare de referință: 0 
Ținta: 6 

Necunoscut 
Anual 
CNDIPT 

2.4. Dezvoltarea și furnizarea de programe de formare 
profesională continuă pentru persoanele cu atribuții în 
domeniul informării, consilierii și orientării în carieră 
(personalul centrelor de consiliere, consilieri școlari și 
diriginți) 

22 Numărul persoanelor instruite  
Valoare de referință: 0 
Ținta: 1,000 

Solicitare date 
Disponibil 
Necunoscut 
Anual 
Date POCU 

4. Facilitarea accesului la programele de formare profesională din sistemul de învățământ pentru tineri cu accent pe cei din mediul rural, din grupuri vulnerabile sau din 
cadrul populației de etnie romă 
4.1. Dezvoltarea, modernizarea, reabilitatea și echiparea 
campusurilor școlare și a unor centre de formare profesională, 
pentru o largă paletă de domenii de formare profesională și 
calificări și pentru un număr semnificativ de cursanți cu 
domiciliul la distanțe mari  

23 Număr de campusuri școlare și centre de formare profesională 
construite/ reabilitate și echipate 
Valoare de referință: 0 
Ținta: 126   

 Solicitare date 
Disponibil 
Necunoscut 
Anual 
MDRAP 

4.2. Acordarea de sprijin financiar pentru nevoile de cazare și 
masă ale tinerilor, din mediul rural și din medii defavorizate, 
populația romă, înrolați în formarea profesională prin 
învățământul profesional în campusurile școlare/unitățile de 
învățământ profesional și tehnic 

24 Număr de elevi sprijinii cu burse 
Valoare de referință: 0 
Ținta: 42.000  

Solicitare date 
Disponibil 
Foarte bun 
Anual 
MEN - PMIPN 

Obiectivul strategic 3: Îmbunătățirea calității formării profesionale 
1. Dezvoltarea unui cadru național de asigurare a calității educației și formării profesionale la nivel de sistem    
1.1. Dezvoltarea unui mecanism de monitorizare, evaluare și 
revizuire sistematică a calității formării profesionale la nivel 
de sistem, inclusiv colectarea și analiza informațiilor privind 
nivelul de satisfacție al beneficiarilor programelor de formare 

25 Mecanism de monitorizare, evaluare și revizuire sistematică a 
calității formării profesionale la nivel de sistem, inclusiv 
certificarea rezultatelor învățării 
Valoare de referință: nu 
Țintă: da 

 Listă de verificare 
Disponibil 
Foarte bun 
O singură dată 
Monitorul Oficial 
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LINII DE ACȚIUNE/  
ACȚIUNI SPECIFICE  

Nr.  INDICATORI 
Valoare de referință 

Țintă 

DEFINIȚIE 
ȘI 

METODĂ 

INSTRUMENT/ 
DISPONIBILITATE/ 

CALITATE/ 
FRECVENȚĂ/ SURSĂ 

3.  Îmbunătățirea competențelor persoanelor cu atribuții în furnizarea programelor de formare profesională din formarea profesională inițială  și formarea profesională 
continuă și în evaluarea rezultatelor învățării dobândite în context formal, nonformal și informal  
3.1. Dezvoltarea și furnizarea de programe de dezvoltare 
profesională continuă a formatorilor și profesorilor  
 

26 Număr de profesori, formatori, evaluatori externi instruiți 
Valoare de referință: 0 
Ținta: 5.000 

 Solicitare date 
Disponibil 
Necunoscut 
Anual 
Date POCU 

3.2. Înființarea unui centru național de formare continuă a 
profesorilor, formatorilor și a tutorilor, din cadrul agenților 
economici implicați în formarea profesională inițială, capabil 
să asigure o dezvoltare coerentă și unitară a competențelor 
persoanelor cu atribuții în furnizarea formării profesionale  

27 Centru național de formare, creat și operațional 
 
Valoare de referință: 0 
Ținta: 1 

Listă de verificare 
Disponibil 
Foarte bun 
O singură dată 
Monitorul Oficial 

5. Promovarea excelenței în educația și formarea profesională 
5.1. Dezvoltarea unui mecanism de recunoaștere a excelenței 
în furnizarea de programe de formare  

28 Mecanism elaborat și implementat 
Valoare de referință: nu 
Țintă: da 

 Listă de verificare 
Disponibil 
Foarte bun 
O singură dată 
Monitorul Oficial 

5.2. Îmbunătățirea relevanței competițiilor organizate la nivel 
local/regional/național și sprijinirea participării elevilor din 
ÎPT la competițiile internaționale  

29 Metodologie elaborată pentru competițiile organizate la nivel 
regional și naționale, pentru toate calificările   
Valoare de referință: nu 
Țintă: da 

Obiectivul strategic 4: Dezvoltarea inovării și cooperării naționale și internaționale în domeniul formării profesionale   
1. Dezvoltarea componentelor privind inovarea, creativitatea și spiritului antreprenorial din cadrul programelor de formare profesională 

1.1. Extinderea metodelor de învățare care dezvoltă 
competențele antreprenoriale ale participanților la programele 
de formare (e.g., firma de exercițiu) 

30 Număr de programe care includ dezvoltarea competențelor 
antreprenoriale și a celor transversale (soft) 
Valoare de referință: 0 
Ținta: 60% 

 Solicitare date 
Disponibil 
Necunoscut 
Anual 
CNDIPT 

1.2.  Sprijin financiar pentru organizarea de competiții de 
dezvoltare și simulare, în cadrul programelor de formare 
profesională (e.g., a planurilor de afaceri) și organizarea 
și/sau participarea la târgurile regionale, naționale și 

31 Număr de târguri regionale organizate anual 
Valoare de referință: 0 
Ținta: 8 

Solicitare date 
Disponibil 
Necunoscut 
Anual 
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LINII DE ACȚIUNE/  
ACȚIUNI SPECIFICE  

Nr.  INDICATORI 
Valoare de referință 

Țintă 

DEFINIȚIE 
ȘI 

METODĂ 

INSTRUMENT/ 
DISPONIBILITATE/ 

CALITATE/ 
FRECVENȚĂ/ SURSĂ 

internaționale ale firmelor de exercițiu CNDIPT 
32 Număr de târguri naționale/ internaționale organizate/la care s-

a participat anual 
Valoare de referință: 0 
Ținta: 1 

Solicitare date 
Disponibil 
Necunoscut 
Anual 
CNDIPT 

2. Dezvoltarea mobilității internaționale în formarea profesională  

2.1. Informarea furnizorilor de formare profesională privind 
accesarea fondurilor europene destinate mobilității 
internaționale în formarea profesională (ERASMUS+, FSE, 
etc.) 

33 Numărul elevilor care participă la mobilitate internațională în 
fiecare an  
Valoare de referință: 2.800 
Ținta: 4.600 

 Solicitare date 
Disponibil 
Necunoscut 
Anual 
Date POCU, 
ANPCDEFP 

2.2. Formarea personalului furnizorilor de formare 
profesională privind elaborarea cererilor de finanțare pentru 
accesarea fondurilor europene destinate mobilității 
internaționale în formarea profesională (ERASMUS+, FSE) 

NOTĂ: Strategia EFP a fost elaborată de CNDIPT. După cum s-a menționat în secțiunea 1.0, Strategia EFP circumscrie celelalte 3 strategii, adică există o suprapunere 
a indicatorilor și cerințelor de date. Atunci când a elaborat Tabelul cu definiția indicatorilor pentru Strategia EFP, echipa a aliniat indicatorii și rezultatele din Strategia 
EFP cu ce se regăsea în celelalte trei strategii. De asemenea, s-a considerat că nu este necesar să se ofere definiții și metode de colectare a datelor, deoarece indicatorii 
sunt legați de modificări de reglementare și de elaborarea unui mecanism de reglementare și de asigurare a calității și, prin urmare, nu necesită formule de calcul sau 
interogări complexe, ca în cazul Strategiei privind PTȘ. Instrumentul de M&E, disponibilitatea datelor, calitatea, frecvența și sursa au fost păstrate, pentru a le oferi 
utilizatorilor o anumită îndrumare în timpul M&E. Acestea sunt completate de vizite în teren și cu instrumentele menționate în corpul Metodologiei de M&E. 
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6.2 EXEMPLE DE ÎNTREBĂRI PENTRU CHESTIONARE - INSTRUMENTE CALITATIVE 
Tabelele de mai jos includ modele de întrebări și ghiduri pentru interviuri și observații. 
Nu sunt furnizate întrebări și ghiduri pentru fiecare rezultat final din strategie; întrebările sunt 
concepute pentru programe specifice și rezultate finale specifice. Întrebările de mai jos nu 
reprezintă o listă definitivă, comprehensivă de întrebări, și folosirea lor nu este obligatorie; ele 
sunt furnizate cu rol orientativ general, și pot fi folosite în funcție de necesități sau pot duce la 
formularea de întrebări suplimentare. 
 
Așa cum s-a observat anterior, există o legătură strânsă între monitorizare și evaluare: 
monitorizarea regulată permite avertizarea timpurie în legătură cu provocările întâmpinate în 
atingerea rezultatelor și țintelor așteptate, pe perioada implementării activităților planificate. 
Acest compendiu de întrebări de monitorizare de mai jos se referă la posibile subiecte ale 
evaluării cantitative și calitative. Prin intermediul acestor întrebări, grupurile de lucru pot 
fundamenta și proiecta evaluările periodice ce urmează să fie efectuate de către Institutul de 
Științe ale Educației. 
 
PTȘ: Strategie pentru Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii 
 

Rezultat final PTȘ 1: Accesul la Îngrijirea și Educația Timpurie a Copiilor (ÎETC), prin 
plasarea accentului pe grupurile vulnerabile 

Program:  Programul pentru creșe 
 
Listă minimală de întrebări pentru interviu: 

1. Istoricul creșei și al managementului actual  
2. Principalele dificultăți în funcționare 
3. Principalele avantaje  
4. Relația/cooperarea cu comunitatea locală, inclusiv câteva tipuri de părți interesate 

(autorități, antreprenori locali, părinți, ONG-uri, școli, alte creșe)  
5. Sursa echipamentelor curente („De unde provine echipamentul actual?”) și întreținere 

(„Cum reușiți să acoperiți nevoile curente ale creșei?”) 
6. Calificarea puericultorilor 
7. Formare recentă  
8. Prezența în programele MEN sau ale altor furnizori legate de cele de mai sus  
9. Există o preocupare pentru a viza grupurile dezavantajate?  
10. Existența stimulentelor financiare legate de rata de înscriere  
11. Au fost acordate stimulente financiare? Dacă da, cui? 
12. Care este efectul stimulentelor financiare? 
13. Dovada parteneriatelor locale între autorități, comunitate, părinți și ONG-uri în noile 

grădinițe și centre de zi 
14. Grupurile vulnerabile beneficiază de sprijin financiar (tichete)? 
15. Câte cadre didactice se află în schema de mobilitate? 
16. Care este amploarea implicării părinților? 

 
Ghid minimal de observație 

1. Starea clădirii (interior /exterior; mobilier; pereți; curățenie.)  
2. Starea curții (mobilier exterior; iarbă; copaci; curățenie; praf; teren de joacă.)  
3. Toalete  
4. Zona de dormit  
5. Copiii (zâmbitori/triști; agitați/liniștiți...)  
6. Interlocutorii (singuri/speriați; știu despre ce vorbesc/ lasă impresia că nu sunt la curent.) 
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Rezultat final PTȘ 2: Accesul tuturor la învățământ primar și secundar inferior de calitate  
Program:  Profesori Motivați 
 
Ghid minimal pentru interviu 

1. Verificarea personalului didactic format în mediul rural 
2. Utilizarea noilor competențe 
3. Calitatea programului de formare, conform profesorilor 
4. Schimbări în educația copiilor, conform părinților 
5. Cuantumul și distribuția sprijinului financiar pentru copiii expuși riscului: 

a. Tipul de sprijin 
b. Suma sprijinului 
c. Schimbare în gradul de participare a copiilor care beneficiază de sprijin 

6. Numărul persoanelor care au beneficiat de mentorat 
7. Structura programului de mentorat 
8. Efectul programului de mentorat asupra cadrelor didactice 

 
 

Rezultat final PTȘ 3: Dezvoltarea sistemelor de avertizare timpurie și consolidarea 
programelor remediale și de sprijin pentru elevii aflați în situație de risc în 
învățământul obligatoriu 

Program:  Proiect pentru sprijinirea elevilor expuși riscului de părăsire timpurie a școlii 
 
Ghid pentru interviu: 

1. Numărul de copii depistați timpuriu, identificați ca elevi în situație de risc și consiliați  
2. Numărul de elevi în situație de risc, dezagregat pe romi, mediu rural, situație socio-

economică 
3. Întrebări privind tendințele privind repetenția, absențele de la școală, rezultatele învățării 
4. Întrebări privind metodele cele mai eficace, în opinia lor 
5. Instrumentele folosite pentru identificarea și selectarea elevilor aflați în situație de risc 

ridicat 
6. Tipul și durata sprijinitului oferit (sprijin colegial, ore remediale, stimulente financiare, 

activități extracuriculare) 
7. Dovezi privind existența unor planuri de învățare care cuprind: 

a. Sprijin sub formă de consiliere în vederea orientării cu privire la opțiunile de 
școlarizare și de carieră 

b. Integrarea în mediul școlar 
c. Ore remediale, dacă există 

8. Alte deficiențe, dizabilități detectate și sprijinul oferit 
9. Numărul de consilieri școlari formați 
10. Eficacitatea cursurilor de formare (pe baza interviurilor cu consilierii) 
11. Raportul între numărul consilierilor și cel al elevilor 

 
Rezultat final PTȘ 4: Îmbunătățirea atractivității, calității și relevanței ÎPTI 
Verificarea implementării și determinarea eficacității asupra calității, relevanței și 
atractivității ÎPTI 
Ghid minimal pentru interviu Vor fi intervievați angajatori, elevi, tutori și profesori. 

1. Angajatorii primesc stimulente pentru a-i încuraja să primească elevi la stagii de pregătire 
la locul de muncă? 



Metodologie pentru M&E Implementării Strategiilor Educaționale 95 

Rezultat final PTȘ 4: Îmbunătățirea atractivității, calității și relevanței ÎPTI 
Verificarea implementării și determinarea eficacității asupra calității, relevanței și 
atractivității ÎPTI 

a. Care este cuantumul acestora? 
b. Câți elevi beneficiază de pregătire la locul de muncă? 
c. Domeniul de activitate / dimensiunea companiilor 

2. Câte cadre didactice au beneficiat de formare sau de mentorat? 
a. Care este sursa formării? 
b. Subiectul? 
c. Noile competențe sunt folosite la clasă? 
d. Conform cadrelor didactice, aplică cele învățate la cursuri? Cât de utilă este formarea? 

3. În ce măsură este piața muncii implicată în stabilirea rezultatelor învățării și în 
îmbunătățirea curriculumului? 

4. Conform angajatorilor, sunt curriculumul și pregătirea elevilor corespunzătoare pentru 
locul de muncă modern? 

5. Numărul de stagii de pregătire la locul de muncă pentru elevi din ÎPT 
a. Conform elevilor, cât de folositoare sunt stagiile de pregătire practică? 
b. Conform angajatorilor, ce nivel de cunoștințe au elevii? Pregătirea lor școlară este 

relevantă pentru piața muncii? 
Studiu de urmărire a absolvenților ÎPT (sondaj prin internet) 
Un studiu la nivel național va urmări evoluția absolvenților și rezultatele pe termen lung. Pentru a 
menține costurile la niveluri suportabile, chestionarul pentru studiul de urmărire va fi administrat 
online. 
 
Abordare și metodologie pentru studiul de urmărire: 

1. Este necesară alcătuirea unei liste cu adresele de e-mail, numerele de telefon valabile și 
adresele absolvenților IPT. Aceasta trebuie alcătuită în 2018 pentru absolvenții din 2017. 

2. La un an după finalizarea studiilor, în prima parte a anului 2019 (noiembrie-decembrie), 
absolvenții vor fi invitați să participe la un sondaj online. Răspunsurile sunt anonime, deși 
linkurile la sondaj sunt personalizate (un format tipic de sondaj online, folosit și în alte 
studii de urmărire). Subiectele sondajului vor cuprinde ocuparea după absolvire, aplicarea 
competențelor și deprinderilor dobândite, ușurința de a găsi un loc de muncă. 

 
Subiecte urmărite în studiul de urmărire: 

1. Istoricul carierei: locuri de muncă, durata, venitul, legături cu calificările obținute în ÎPT 
2. Continuarea studiilor (dacă este cazul) 
3. Starea civilă  
4. Migrația  
5. Satisfacția vieții  
6. Evaluarea cursurilor din ÎPT: calitate, utilitate 
7. Participare în activități de învățare continuă 

 
Rezultat final PTȘ 5: Ofertă adecvată de programe educaționale de tip A Doua Șansă 
Studiu  privind absolvenții de programe de tip A Doua Șansă:  
 
Metodologie:  

1. Experții care derulează studiul vor selecta aleatoriu patru unități școlare care organizează 
programe de tip ADȘ, din lista pusă la dispoziție de unitatea pentru strategii și monitorizare 
din cadrul MEN. 
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2. Experții în M&E din cadrul MEN vor vizita cele patru unități și vor realiza o listă cu 
absolvenții ultimei promoții ai programelor ADȘ. 

3. Experții în M&E vor vizita și vor discuta cu cât mai mulți elevi de pe listă, după cum va fi 
posibil. Informațiile care trebuie obținute de la absolvenți se referă la evoluția profesională 
de după absolvire și la măsura în care absolvenții au cunoștință despre măsurile de sprijin 
în vederea ocupării. 

4. În cazul absolvenților care au un loc de muncă, se va organiza un interviu cu primul 
angajator de după absolvire (cu un reprezentant al departamentului de RU sau cu persoana 
care l-a angajat pe absolvent). Interviul va aborda subiectele menționate la punctul de mai 
jos. Se vor realiza minimum 3 interviuri cu angajatorii pentru fiecare școală. 

5. Raportul rezultat se va referi la: 
a. durata și stabilitatea ocupării după absolvire; 
b. gradul de satisfacție al angajatorului și al angajatului; 
c. cunoașterea măsurilor de stimulare a ocupării; și 
d. rolul acestora în decizia de angajare (atât din perspectiva angajatului, cât și a 

angajatorului) 
e. Numărul de absolvenți intervievați structurat pe sex, vârstă, stare civilă și parcurs 

profesional, înainte și după absolvirea programelor ADȘ, va fi, de asemenea, 
menționat. 

6. În cazul elevilor care continuă studiile, întrebările se vor referi la parcursul și planurile de 
viitor. 

7. În cazul tuturor elevilor, întrebările trebuie să se concentreze pe experiența acestora în 
programul ADȘ – ce le-a plăcut, ce nu le-a plăcut și ce au învățat. 

 
 
TER: Strategia pentru Învățământul Terțiar 
 

Rezultat final TER 1: Angajamentul sectorului de a îmbunătăți participarea în toate domeniile 
Studiu asupra studenților, pentru a documenta percepția tinerilor cu privire la consilierea primită și 
la efectele scutirii de taxe pe bază de merite și ale burselor, și experiența lor în acest sens. 
 
Va fi necesar un interviu cu studenții, pentru a înregistra informațiile legate de experiența și satisfacția 
studenților. Chestionarul ar trebui să afle răspunsuri la următoarele întrebări: 

1. De câte ori a beneficiat studentul de consiliere?  
2. Consilierul avea cunoștințele necesare? 
3. A primit informații cu privire la ocuparea în muncă? 

a. A primit informații despre angajatori? 
b. Așteptări privind salariul? 

4. Studentul s-a gândit să abandoneze studiile? 
a. Consilierea l-a ajutat să schimbe direcția? 

5. I-au fost oferite programe alternative de studii care conduc la opțiuni de carieră similare? 
6. Au fost sugerate cariere alternative care ar putea fi urmate pe baza programului de studiu 

ales de student? 
7. Dacă există sau nu o scutire de taxe pe bază de merit (și valoarea acesteia) 
8. Dacă există sau nu bursă (și valoarea acesteia) 
9. Dacă învățământul terțiar ar mai reprezenta o opțiune, în lipsa scutire de taxe pe bază de 

merit sau a burselor? 
10. Programul de studii 
11. Beneficiază studentul de consiliere privind programul universitar?  
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Rezultat final TER 1: Angajamentul sectorului de a îmbunătăți participarea în toate domeniile 
Studiu asupra studenților, pentru a documenta percepția tinerilor cu privire la consilierea primită și 
la efectele scutirii de taxe pe bază de merite și ale burselor, și experiența lor în acest sens. 

12. Durata sesiunii de orientare 
13. Cunoștințele persoanei care oferă orientare 
14. Utilitatea orientării 

Efectul orientării asupra deciziilor privind traseul universitar 
15. Orientarea a inclus informații cu privire la găsirea unui loc de muncă? 

 
Rezultat final TER 2: Promovarea înființării unor programe de studii adaptabile și de înaltă 
calitate 
Studiu „Curriculumul în universități” 
 
Metodologia cere realizarea mai multor interviuri în 2018 și 2019:  

• Vor fi selectate 2 comisii de specialitate ale ARACIS.  
• Se vor realiza 4 interviuri la ARACIS. Pentru fiecare comisie de specialitate selectată, vor 

fi intervievați președintele (sau vice-președintele) și un membru al corpului profesoral. 
• Vor fi selectate 4 departamente din IÎT diferite, câte două pentru fiecare comisie de 

specialitate, dar din care să nu facă parte persoanele intervievate în calitate de membri ai 
comisiilor ARACIS. Vor fi intervievați câte doi reprezentanți și conducătorul din fiecare 
departament selectat. 

• Comisiile de specialitate și departamentele vor fi selectate aleatoriu. 
• Se va realiza un raport care va cuprinde concluziile cu privire la modurile în care s-a 

îmbunătățit calitatea învățământului superior. De asemenea, raportul va prezenta modul în 
care curriculumul universitar este corelat cu nevoile pieței muncii, în vederea optimizării 
programelor de studii și dezvoltării competențelor necesare. 

Rezumat: Se vor desfășura 11 interviuri: 
• 9 interviuri în departamente din universități (3 departamente diferite x 3 interviuri în 

fiecare). 
• 2 interviuri în comisii de specialitate din cadrul ARACIS. 

 
Ghid de interviu (minimum): Curriculum. 

1. Scurtă prezentare a persoanelor intervievate: experiență profesională și alte caracteristici. 
2. Pentru ARACIS: Când și de ce se actualizează curriculumul și care sunt standardele de 

evaluare a acestuia. Cine este responsabil? Cine se ocupă? Descrierea discuțiilor și 
consultațiilor. 

3. Criterii de revizuire a curriculumului universitar. Numai pentru ARACIS: Descrieți 
mecanismele care au rolul de a asigura compatibilitatea dintre domeniile acoperite de 
CNATDCU și de ARACIS. Principalele dificultăți întâmpinate. 

4. În cazul corpului didactic: Descrieți procesul de elaborare a curriculumului la nivel de 
facultate și de departament. Când și de ce se actualizează curriculumul și care sunt 
standardele de evaluare a acestuia. Cine are inițiativa? Cum au avut loc dezbaterile? Care 
a fost rolul managerului în cadrul acestui proces? În ce mod se integrează competențele 
transversale? Sunt acestea chiar necesare? 

5. Modalități de dezvoltare a mecanismelor de prognoză a competențelor la proiectarea 
curriculei pentru universități.   

6. Metode de proiectare a curriculumului, în vederea dezvoltării competențelor transversale 
și antreprenoriale.  Există stimulente pentru instituțiile de învățământ care au elaborat 
programe universitare noi, cuprinzând competențe transversale și antreprenoriale? 
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7. Situația inovațiilor și îmbunătățirilor sistemului TI&C în programele de studiu. Ce fel de 
componente de TI&C au fost avute în vedere?  Există programe pilot?  

8. Implicarea angajatorilor în proiectarea și furnizarea programelor de studii. Reglementări 
privind stagiile de pregătire, programe dedicate și parteneriate având ca scop dezvoltarea 
experienței practice. 

9. În cazul studenților: percepția asupra relevanței noului curriculum și a capacității 
instructorului de a-l preda. 

 
Ghid de interviu (minimum): Eficacitatea formării pentru cadrele didactice în sala de curs ca 
rezultat al formării  

În cazul cadrelor didactice: 
1. Ce durată a avut cursul? 
2. Care a fost subiectul? 
3. Cum ați fost selectat să participați (ați solicitat sau ați fost desemnat)? 
4. Formatorul avea cunoștințele necesare? 
5. A fost utilă formarea? 
6. Aplicați noile competențe dobândite în activitatea didactică? 
7. Ați observat îmbunătățiri la ore ca urmare a aplicării noilor competențe? 
În cazul studenților: 
8. Știți că instructorul dumneavoastră a participat la cursuri de perfecționare? 
9. Ați observat vreo diferență? S-a îmbunătățit activitatea pedagogică la ore? 
 

 
Rezultat final TER 3: Promovarea relațiilor cu mediul economic la nivel strategic  
 
 
Ghid de interviu (minimum): 

1) Numărul de cursuri susținute de lectori din piața muncii? 
2) Materialul predat a fost folositor? 
3) Lectorul a fost bine pregătit? 
4) Comparați cursurile susținute de cadre didactice cu cele susținute de angajatori. 

Vizita în teren ar trebui să includă o analiză a biroului punctului de contact cu piața muncii, generând 
următoarele date: 

1) Numărul de angajați 
2) Numărul mediu de întâlniri cu agenții economici într-o lună 
3) Mandatul biroului 

 
ÎPV: Strategia pentru Învățare pe tot Parcursul Vieții 
 

ÎPV - Rezultat final 1: Recunoașterea învățării anterioare, inclusiv a competențelor obținute 
în străinătate. 
Sondaj online în rândul furnizorilor de programe de ÎPV 
 
Studiul intenționează să producă informații cu privire la eficacitatea cursurilor din perspectiva 
formării competențelor antreprenoriale. Instrumentul folosit este chestionarul administrat 
furnizorilor din această listă: http://asfromania.ro/supraveghere/supraveghere-asigurari/formare-
profesionala/registrul-furnizorilor-de-programe. Cercetarea va fi de tip cantitativ și se va realiza prin 
intermediul unui sondaj online. Este posibil ca primul contact să fie urmat de altele, pentru a asigura 
participarea unui număr suficient de respondenți. 
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ÎPV - Rezultat final 1: Recunoașterea învățării anterioare, inclusiv a competențelor obținute 
în străinătate. 
Sondaj online în rândul furnizorilor de programe de ÎPV 
 
Subiecte de abordat: 

1) Codul furnizorului 
2) Codul unic de identificare 
3) Numărul total de cursuri de calificare și programe de formare organizate în anul anterior 
4) Numărul total de persoane înscrise la cursuri de calificare și programe de formare în anul 

anterior 
• Profilul participanților 

5) Numărul total de persoane care au dobândit un certificat în urma cursurilor de calificare și 
formare organizate în anul anterior 

6) Dacă dețin informații cu privire la traseele de carieră ale persoanelor care au dobândit 
certificări 

7) Dacă s-a oferit formare în scopul dezvoltării de competențe antreprenoriale 
• Profilul participanților 

8) Legături cu angajatorii 
9) Implicarea angajatorilor în proiectarea cursurilor 

Sondaj online în rândul absolvenților de ÎPV 
Este necesară o listă cu adrese de e-mail ale absolvenților de ÎPV. Acestea vor fi colectate ca parte a 
procesului de absolvire. La 1,5 ani de la absolvire, absolvenții vor fi invitați să răspundă unui sondaj. 
Răspunsurile sunt anonime, deși linkurile la sondaj sunt personalizate (formular standard pentru 
sondaje prin Internet). Subiectele sondajului sunt prezentate mai jos. 
Subiecte de abordat în cadrul sondajului: 

1) Ce cursuri de calificare ați urmat? (Selectați din listă: furnizori, apoi cursul)  
2) Când ați urmat cursul? Început (ZZ.LL. AAAA) sfârșit (ZZ.LL. AAAA) 
3) Ați obținut un certificat de calificare în urma cursului? DA/NU 
4) Care era situația dumneavoastră ocupațională înainte de curs?  Șomer/ părinte casnic(ă)/ 

student/ pensionar/ PFA/ angajat fără contract de muncă/ angajat cu contract de muncă/ 
alta. 

 (în cazul celor care au ocupat un loc de muncă înainte de cursul de calificare)  
a. Domeniul de activitate al angajatorului 
b. Funcția deținută în luna dinaintea cursului 
c. Venitul net de la respectivul loc de muncă în luna dinaintea cursului. 

5) Care era situația dumneavoastră ocupațională la o lună după finalizarea cursului? Șomer/ 
părinte casnic(ă)/ student/ pensionar/ PFA/ angajat fără contract de muncă/ angajat cu 
contract de muncă/ alta.  

6) Care era situația dumneavoastră ocupațională la șase luni după finalizarea cursului? Șomer/ 
părinte casnic(ă)/ student/ pensionar/ PFA/ angajat fără contract de muncă/ angajat cu 
contract de muncă/ alta.  

 (în cazul celor care au ocupat un loc de muncă la șase luni după finalizarea cursului de 
calificare) 
a. Domeniul de activitate al angajatorului 
b. Funcția deținută în luna dinaintea cursului 

7) Venitul net de la respectivul loc de muncă în luna dinaintea cursului. 
8) Care este situația dumneavoastră ocupațională în prezent? Șomer/ părinte casnic(ă)/ 

student/ pensionar/ PFA/ angajat fără contract de muncă/ angajat cu contract de muncă/ 
alta.  
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ÎPV - Rezultat final 1: Recunoașterea învățării anterioare, inclusiv a competențelor obținute 
în străinătate. 
Sondaj online în rândul furnizorilor de programe de ÎPV 

(în cazul celor care au în prezent un loc de muncă) 
a. Domeniul de activitate al angajatorului 
b. Funcția deținută în luna dinaintea cursului 
c. Venitul net de la respectivul loc de muncă în luna dinaintea cursului. 
(în cazul celor care au ocupat un loc de muncă înainte de cursul de calificare și la 6 luni 
după absolvire) 

9) Ați afirmat că ați avut un loc de muncă înainte de cursul de calificare și la 6 luni după 
absolvirea acestuia. Ați lucrat la același angajator sau la angajatori diferiți? 

10) Date socio-demografice: 
11) Sex (M/F)/ Vârsta (ani)/ Nivelul studiilor (max. școala primară/ gimnaziu/ 10 clase/ școala 

profesională/ liceu/ școală post-liceală/ licență/ masterat)  
12) Mediu de rezidență (urban/rural)/ Județ 

Studiul „Certificarea calificărilor obținute în străinătate” 
Studiu calitativ care cuprinde interviuri cu minim 20 de persoane care au solicitat certificarea 
calificărilor pe care le dețin. Scopul exercițiului este de a informa Unitatea de Implementare cu privire 
la posibilele modalități de a spori eficiența sprijinului oferit. 
O listă cu persoane care au obținut calificări în străinătate este pusă la dispoziție de Ministerul Muncii 
și de ANC (Agenția Națională pentru Calificări). Grupul țintă este alcătuit din persoane cu nivel 
scăzut de studii și cu studii superioare, inclusiv persoane care au primit certificarea, dar și persoane 
cărora li s-a refuzat certificarea calificărilor, din minim două județe. Criteriile de selecție a 
respondenților: 

Vârsta și nivelul studiilor: 
• persoane cu vârsta între 21-29 de ani, cu studii superioare în străinătate (ISCED 5-6): tineri 

care au primit certificarea și cărora li s-a respins certificarea. 
• persoane cu vârsta de peste 30 de ani, cu nivel scăzut de calificare – nivel (ISCED 2-3): 

persoane care au primit certificarea și cărora li s-a respins certificarea. Regiune – 
Interviurile vor avea loc în cel puțin două capitale de județ:  

• Regiunea Nord-Est va include respondenți cu 
 ISCED 5-6, dintre care unii respinși  
 ISCED 2-3, dintre care unii respinși 

• Regiunea Sud-Est 
 ISCED 5-6, dintre care unii respinși 
 ISCED 2-3, dintre care unii respinși 

Ghid pentru interviu: 
a. Scurtă descriere a respondentului: vârsta, nivelul studiilor, nivelul cursului/ calificării 

pentru care a solicitat certificarea, profesia/ ocupația, domeniul de activitate, locul de 
muncă actual/ ultimul loc de muncă, țara în care au dobândit calificarea pentru care doresc 
certificarea. 

b. Surse de informații privind procesul de certificare a calificării.  
c. Scurtă prezentare a procesului de depunere a solicitării de certificare. Principalele dificultăți 

întâmpinate, principalele avantaje, durata.  
d. Cum intenționează să folosească certificarea? Cum îi ajută? 
e. Doresc să rămână în țară? Dacă da, pentru ce perioadă de timp? 
 

ÎPV- Rezultat final 2: Implicarea unităților de ÎPT și a instituțiilor de învățământ superior 
în ÎPV 
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ÎPV - Rezultat final 1: Recunoașterea învățării anterioare, inclusiv a competențelor obținute 
în străinătate. 
Sondaj online în rândul furnizorilor de programe de ÎPV 
Interviu cu instructorii și studenții pentru a determina eficacitatea formării. 
 
Ghid de interviu (minimum): 

În cazul cadrelor didactice: 
1. Ce durată a avut cursul? 
2. Care a fost subiectul? 
3. Cum ați fost selectat să participați (ați solicitat sau ați fost desemnat)? 
4. Formatorul avea cunoștințele necesare? 
5. A fost utilă formarea? 
6. Aplicați noile competențe dobândite în activitatea didactică? 
7. Ați observat îmbunătățiri la clasă ca urmare a noilor competențe? 
În cazul studenților: 
1. Știți că instructorul dumneavoastră a participat la cursuri de perfecționare? 
2. Ați observat vreo diferență? S-a îmbunătățit activitatea pedagogică la ore? 
2) Ce părere aveți despre formarea primită? 
3) Credeți că vă va pregăti pentru intrarea pe piața muncii? 
4) Vă veți schimba cariera/profesia prin intermediul acestui curs? 

 
Ghid de interviu (minimum): Eficacitatea formării în gestionarea ÎPV  

1. Ce durată a avut cursul? 
2. Care a fost subiectul? 
3. Cum ați fost selectat să participați (ați solicitat sau ați fost desemnat)? 
4. Formatorul avea cunoștințele necesare? 
5. A fost utilă formarea? 
6. Aplicați noile competențe dobândite în conducerea instituției dumneavoastră? 
7. Ați observat îmbunătățiri în efectuarea sarcinilor dumneavoastră ca urmare a noilor 

competențe? 
 

 
ÎPV - Rezultat final 4: Finanțare pentru diversificarea ofertei 
Program dedicat al ANC pentru Centre Comunitare de Învățare Permanentă (CCÎP) 
 
În cadrul programului dedicat pentru Centre Comunitare de Învățare Permanentă (CCÎP) se vor 
colecta următoarele date: 

• Numărul de Centre Comunitare de Învățare Permanentă (CCÎP) 
• Numărul de beneficiari de formare oferită prin intermediul CCÎP 
• Numărul de programe oferite 

Echipa de experți în M&E din cadrul MEN va colecta date calitative, în cadrul unor vizite în teren în 
care vor realiza interviuri și observații. Respondenții vor include instructori, angajatori locali, 
cursanți actuali și, dacă este posibil, foști cursanți. Accentul cade pe efectul CCÎP asupra cursanților, 
iar întrebările trebuie să includă cel puțin următoarele: 

1) Ce părere aveți despre formarea primită? 
2) Considerați că vă pregătește pentru activitatea pe care urmează să o desfășurați? 
3) Ați mai participat la cursuri de formare? În ce domeniu? 
4) Credeți că vă va pregăti pentru intrarea pe piața muncii? 
5) Vă veți schimba cariera/profesia prin intermediul acestui curs? 
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ÎPV - Rezultat final 4: Finanțare pentru diversificarea ofertei 
Program dedicat al ANC pentru Centre Comunitare de Învățare Permanentă (CCÎP) 

6) Lucrați în prezent? Care este locul dumneavoastră de muncă actual? Dacă nu, 
7) Ați lucrat anterior? Care era locul dumneavoastră de muncă? 

 
ÎPT: Strategie pentru Învățământ Profesional și Tehnic 
 

Rezultat final ÎPT 1: Îmbunătățirea relevanței sistemelor de formare profesională pentru 
piața muncii/ 
Rezultat final ÎPT 4: Îmbunătățirea învățării la locul de muncă în formarea profesională 
Creșterea relevanței proiectului ÎPTI (CNDIPT) 
 
Studiu cu tutorii din cadrul agenților economici care au beneficiat de formare (studiu online) 
Metodologia recomandă colectarea de date suplimentare privind persoanele care au fost formate ca 
tutori ÎPT. Scopul este de avea mai multe perspective asupra motivelor, calității și eficienței formării. 
Un sondaj online va minimiza costurile, deși poate fi structurat și pentru un studiu mai aprofundat, 
în timpul evaluărilor. 

1. Eșantion: se trimite invitația de participare la anchetă tuturor tutorilor. Aceasta presupune 
existența unei baze de date cu informații privind tutorii formații, care include numele și 
adresa de email a tutorilor, domeniul de activitate și adresa agentului economic. O astfel de 
bază de date urmează să fie menținută în cadrul proiectului „Relevanță”. 

2. Se urmează pașii obișnuiți într-un sondaj online (incluzând memento-uri, reveniri). 
3. Specificațiile suplimentare rămân la latitudinea experților care vor implementa acest studiu 

(ele depind de dimensiunea finanțării și de detaliile subiectelor de abordat). 
 
Temele de abordat în cadrul chestionarului: 
Date privind agentul economic (cu asigurarea conformității cu legislația în vigoare) 

0. Numele agentului /CUI 
1. Adresa (cel puțin județ și localitate) 
2. Domeniul de activitate /Codul CAEN (4 cifre) 
3. Forma juridică 
4. Forma de proprietate 
5. Anul înființării 
6. Numărul de angajați în anul anterior 
7. Cifra de afaceri în anul anterior 
8. Număr de tutori care au participat la activități de formare în anul anterior 
9. Număr de elevi care au participat la activități de formare profesională la locul de muncă în 

cadrul acestei instituții în anul anterior 
10. Durata medie a unui stagiu de formare profesională la locul de muncă (zile + număr ore / 

zi) 
 
Date relativ la tutore 

1. Genul (M/F) / Vârsta (ani) / Nivelul de educație formală (max. Școală primară /gimnaziu/10 
clase /școală profesională / liceu /post-liceală /studii licență / studii masterale /doctorat) 
/Mediul de rezidență (urban /rural) /Județ 

2. Vechimea la locul actual de muncă (ani) 
3. Poziția ocupată la locul actual de muncă 
4. Principalele responsabilități la actual loc de muncă 
5. Vechimea totală în câmpul muncii (ani) 
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Rezultat final ÎPT 1: Îmbunătățirea relevanței sistemelor de formare profesională pentru 
piața muncii/ 
Rezultat final ÎPT 4: Îmbunătățirea învățării la locul de muncă în formarea profesională 
Creșterea relevanței proiectului ÎPTI (CNDIPT) 

6. Pozițiile ocupate la locurile de muncă anterioare (ultimele 3) 
7. Liceul absolvit / Domeniul de studii 
8. Facultatea absolvită / Domeniul de studii (licență)  
9. Facultatea absolvită / Domeniul de studii (master)  
10. Facultatea absolvită / Domeniul de studii (doctorat) 

 
Date relativ la cursurile de formare  

0. Denumirea cursului de formare ca tutore la care ați participat 
1. Denumirea instituției care a organizat acest curs de formare  
2. Numele formatorilor 
3. În ce perioadă ați participat la cursul de formare ca tutore? Început (ZZ.LL. AAAA)

 Sfârșit (ZZ.LL. AAAA) 
4. Câte sesiuni a inclus acest curs de formare? 
5. La câte sesiuni ați participat în cadrul acestui curs? 
6. Care a fost durata medie a unui sesiuni? (nr. de ore) 
7. Tipul activității efectuate în cadrul cursurilor de formare și ponderea aproximativă din 

numărul total de ore 
• Tipul activității 
• Numărul de ore alocate 
• Ponderea aproximativă din numărul total de ore 

8) Competențe dobândite în urma cursurilor de formare 
9) În general, cum evaluați nivelul competențelor dumneavoastră în calitate de tutore… (notă 

0-10) 
a. înainte de participarea la acest curs de formare 
b. imediat după participarea la acest curs de formare 
c. în prezent 

10) În ce măsură v-a ajutat acest curs să învățați…?  
 Deloc / Foarte puțin / Puțin / Mult / Foarte mult / Extrem de mult 

a. să interacționați cu elevii în cadrul cursurilor de formare profesională 
b. să propuneți activități potrivite în cadrul cursurilor de formare 
c. să stabiliți ordinea activităților pe parcursul cursurilor de formare 
d. să realizați activități noi în cadrul cursurilor de formare 
e. să realizați activități utile pentru cursanți în cadrul cursurilor 
f. să evaluați cursanții 

Date relativ la experiența ca tutor 
1. Numărul de stagii de practică pe care le-ați coordonat înainte de participarea la acest curs 

de formare ca tutore 
2. Numărul de elevi practicanți pe care i-ați coordonat înainte de participarea la acest curs de 

formare ca tutore 
3. Numărul de stagii de practică pe care le-ați coordonat după participarea la acest curs de 

formare ca tutore 
4. Numărul de elevi practicanți pe care i-ați coordonat după participarea la acest curs de 

formare ca tutore 
 
 



Metodologie pentru M&E Implementării Strategiilor Educaționale 104 

Rezultat final ÎPT 2: Creșterea participării și facilitarea accesului la programele de formare 
profesională  
Rezultat final ÎPT 8: Îmbunătățirea orientării profesionale și a consilierii în carieră  
Studiu privind Centrele Comunitare de Învățare Permanentă (CCÎP) 
(O serie de interviuri cu managerii de CCÎP.) 
 
Lista de CCÎP va fi furnizată de către CNDIPT și IREA (Institutul Român pentru Educația Adulților) 
către consultantul extern, care va selecta 10 centre, care vor trebui să fie localizate în 4 regiuni 
diferite, 4 județe diferite, și să aibă cel puțin 5 angajați. Experți M&E din partea MEN vor vizita 10 
centre și vor vorbi cu managerul, folosind ghidul pentru interviu. Observațiile personale sistematice 
vor completa procesul de documentare. La final, un scurt raport va rezuma concluziile, inclusiv 
posibilele dificultăți constatate. 
Ghid pentru interviu: 

1) Scurt istoric al centrului. 
2) Principalele dificultăți în funcționare.  
3) Principalele avantaje. 
4) Cum este finanțat centrul?  
5) Câți angajați are? 
6) Câți cursanți are în prezent? Dar peste un an? 
7) Care sunt criteriile folosite pentru a decide asupra programelor de formare? Care este 

nivelul de autonomie al centrului în acest sens? 
8) Relația/cooperarea cu comunitatea locală, inclusiv câteva tipuri de părți interesate 

(autorități, antreprenori locali, părinți, ONG-uri, școli, alte centre) 
9) Nivelul și sursa dotărilor actuale. 
10) Ce tip de activități se realizează la centru? 
11) Prezența în cadrul programelor MEN și ale altor furnizori. 
12) Preocupări legate de țintirea grupurilor vulnerabile. 
13) Existența stimulentelor financiare legate de rata de înscriere. 

Ghid minimal de observație 
1) Starea clădirii (interior / exterior; mobilier; pereți; curățenie.) 
2) Săli de curs/echipament (tehnic) (calculatoare, proiectoare etc.)  
3) Toalete  
4) Interlocutorii (calmi/speriați; știu despre ce vorbesc/ lasă impresia că nu sunt la curent...) 

 

6.3 MODEL INSTRUMENTE VIZITĂ ÎN TEREN 
Chestionar pentru directori 

 
Chestionarul de față face parte dintr-o serie de instrumente de monitorizare a „Strategiei privind 
reducerea părăsirii timpurii a școlii în România” și are ca scop identificarea aspectelor relevante 
cu privire la serviciile educaționale și actorii ei.  
Vă rugăm să citiți cu atenție fiecare întrebare și să răspundeți în conformitate cu opiniile și situațiile 
specifice. Vă asigurăm că răspunsurile dumneavoastră vor fi prelucrate în condiții de 
confidențialitate și anonimat. 

 
Date de identificare a unității de învățământ 

 
1. Denumirea unității de învățământ: 
2. Localitatea:  
3. Județul:  
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4. Mediul de rezidență: 1. urban      2. Rural 
5. Situarea unității de învățământ în localitate :  

a. central 
b. la periferie  

 
Informații generale despre școală 

 
6. Vă rugăm să oferiți, pentru anul școlar 2017/2018 date referitoare la: 

 
 Total Primar Gimnazial 
Numărul elevilor înscriși la începutul anului școlar    
Media generalã obţinutã de elevi la nivelul şcolii    
Numărul elevilor corigenți    
Numărul elevilor repetenți    
Numărul elevilor care au abandonat școala    
Număr de elevi care au abandonat școala și care se află 
în comunitate 

   

Număr de elevi care s-au reîntors la școală după 
abandon/întreruperea studiilor 

   

Numărul elevilor cu număr mare de absențe (peste 
30/semestru) 

   

Număr elevi aflați în risc de abandon școlar și care  
sunt în continuare cuprinși în sistemul de învățământ 

   

Numãr de elevi  implicați în activități lucrative    
Numãr de elevi care nu locuiesc cu cel puţin unul 
dintre părinţi 

   

Număr de elevi cu părinţi plecaţi la muncă în 
străinătate 

   

Număr de elevi cu cerințe educative speciale cu dosar 
DGASPC sau cu certificat CJRAE 

   

 
7. În unitatea şcolară pe care o conduceţi există următoarele documente de planificare:  
 
 Da Nu Este în curs de elaborare/S-a 

prevăzut pentru anul școlar 
următor 

Proiect de dezvoltare instituţională     
Plan managerial/ 
Plan operațional 

   

Plan de asigurare a calităţii     
Plan de desegregare     

 
8. În școala dvs. funcționează persoane încadrate pe următoarele posturi? 
 DA NU 
consilier școlar   
mediator școlar   
profesor de sprijin/profesor itinerant   
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Programe și proiecte 
 

9. În unitatea şcolară pe care o conduceţi există următoarele programe: 
 

a. Programe naționale 
 

 

Da Nu 

Este în curs de 
elaborare/S-a 

prevăzut pentru anul 
școlar următor 

În cazul unui 
răspuns pozitiv, 

precizați numărul 
beneficiarilor 

Programul „A Doua 
Șansă” 

    

Programul „Școala 
după școală”  

    

Programul „Euro200”      
Alte programe     

 
b. Programe regionale/locale 

 
 Da Nu Este în curs de 

elaborare/S-a 
prevăzut 

pentru anul 
școlar următor 

În cazul unui răspuns 
pozitiv, precizați numărul 

beneficiarilor 

Programe comunitare și 
parentale 

   a. Elevi: ......................... 
b. Cadre didactice: ......... 
c. Părinți: ........................ 
d. Alți beneficiari: .......... 

Programe de mentorat 
intercolegiale 

   a. Elevi: .......................... 
b. Cadre didactice: .......... 
c. Părinți: ........................ 
d. Alți beneficiari: .......... 

 
10. Vă rugăm să precizați numărul de programe și proiecte în care a fost implicată 

școala dumneavoastră în ultimii 3 ani: 
 

Tip de proiect 

Număr de proiecte 

Total Din total, număr de 
proiecte cu finanțare 

Din total, număr de 
proiecte în care 

școala a fost 
coordonator 

Proiect local    
Proiect regional    
Proiect național    
Proiect internațional    
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Mediul școlar 
 
11. Vă rugăm să precizați măsura în care sunteți de acord cu următoarele afirmații: 

 
 În foarte 

mare 
măsură  

În mare 
măsură  

În mică 
măsură  

În foarte 
mică 

măsură  

Nu 
este 

cazul  
Atmosfera din cadrul şcolii este 
una plăcută  

     

Mă simt foarte bine alături de 
colegii din şcoală  

     

Părinţii participă la viaţa şcolii       
Comunitatea locală sprijină 
activitatea şcolii  

     

Cadrele didactice sunt interesate 
de dezvoltarea lor profesională 

     

În şcoală se desfăşoară activităţi 
de învăţare partenerială pentru 
cadrele didactice 

     

Există un set de proceduri 
aplicabile elevilor aflați în risc de 
abandon școlar  

     

Există o strategie  de 
inserție/reinserție școlară a 
elevilor   

     

Există programe de educaţie 
remedială pentru elevi  

     

Absenteismul reprezintă o 
problemă majora a şcolii în 
ultimii 3 ani  

     

 
 
 
 
12. Vă rugăm să precizați măsura în care la nivelul școlii se realizează următoarele 

acțiuni: 
 În foarte 

mare 
măsură  

În mare 
măsură  

În mică 
măsură  

În foarte 
mică 

măsură/Deloc  
Se monitorizează frecvenţa elevilor      
Se verifică motivele absenţelor.      
Se analizează motivele pentru care 
elevii abandonează şcoala.  

    

Cadrele didactice monitorizează şi 
verifică sistematic rezultatele 
elevilor.  
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Cadrele didactice urmăresc progresul 
individual al elevilor şi compară 
performanţa proiectată cu cea reală.  

    

Se elaborează planuri de intervenţie 
personalizate . 

    

Profesorii sunt implicaţi în stabilirea 
obiectivelor şi a următoarelor etape 
ale planului de intervenţie . 

    

Cadrele didactice utilizează, în 
activitatea didactică, echipamentele 
din dotarea şcolii . 

    

 
 
VĂ MULŢUMIM! 
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Chestionar pentru cadre didactice 
Chestionarul de față face parte dintr-o serie de instrumente de monitorizare a „Strategiei privind 
reducerea părăsirii timpurii a școlii în România” și are ca scop identificarea aspectelor relevante 
cu privire la serviciile educaționale și actorii ei.  
Vă rugăm să citiți cu atenție fiecare întrebare și să răspundeți în conformitate cu opiniile și situațiile 
specifice. Vă asigurăm că răspunsurile dumneavoastră vor fi prelucrate în condiții de 
confidențialitate și anonimat. 

 

Date de identificare a unității de învățământ 

1. Denumirea unității de învățământ:  

2. Localitatea:  

3. Județul:  

4. Mediul de rezidență: 1. urban      2. rural 
 

Date socio-demografice 
 
5. Funcția dvs. în școală, în anul școlar curent: 

a. învățător 
b. institutor 
c. profesor pentru învățământul primar 
d. profesor 
e. consilier școlar/psiholog școlar 
f. profesor de sprijin/itinerant 
g. director/director adjunct 
h. inspector școlar 
i. profesor metodist ISJ 
j. profesor metodist CCD 
k. altă funcție; care? ............................................................ 

6. Vechimea în această școală: …… ani 
7. Vechime în învățământ:…..ani 
8. Grad didactic: 

a. debutant 
b. definitivat 
c. gradul II 
d. gradul I 
e. fără grad didactic 

9. Disciplina/disciplinele predate:  
a. Învățământ primar 
b. Limba și literatura română 
c. Limbi moderne  
d. Elemente de limbă latină și de cultură romanică  
e. Matematică 
f. Fizică  
g. Chimie  
h. Biologie   
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i. Educație socială 
j. Istorie  
k. Geografie  
l. Religie  
m. Educație plastică 
n. Educație muzicală  
o. Educaţie fizică și sport 
p. Educație tehnologică și aplicații practice 
q. Informatică și TIC 
r. Consiliere și dezvoltare personală 
s. Alte disciplină; care? ………… 

 
10. Sex.:     1. M     2. F 

 
11. Vârsta:……..ani 

 
Școala și serviciile educaționale 

 
12. Cat de mulțumit sunteți de școala în care predați? 

Foarte mulțumit Mulțumit Nemulțumit Foarte nemulțumit 
    

13. După părerea dvs., care este principala funcție a școlii? 
1. Educație 
2. Transmitere de informații 
3. Formarea cetățenilor 
4. Socializare 
5. Dezvoltare de competențe 
6. Alta; care?…………………………………………………………………………… 

     
14. În ce măsură sunteți de acord cu următoarele afirmații? 
 În foarte 

mare 
măsură 

În mare 
măsură 

În 
mică 

măsură 

În foarte 
mică 

măsură/ 
Deloc 

Sunt un cadru didactic bine pregătit     
Sunt înțelegător/indulgent cu elevii     
Reușesc să stârnesc interesul elevilor     
Folosesc metode interactive de predare-
învățare 

    

Predau pe înțelesul tuturor elevilor     
În evaluare sunt mai curând interesat de 
progresul elevilor 

    

În evaluare sunt mai curând interesat de 
atingerea standardelor 

    

Sunt un cadru didactic exigent     
Caut permanent noi resurse educaționale     
Adaptez informațiile predate la posibilitățile 
de învățare al elevilor cu care lucrez 
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15. Cu ce frecvență se manifestă următoarele probleme, la clasele la care predați? 
 

 Foarte des Des Rar Foarte rar/ 
Niciodată 

Dificultăți de înțelegere a conținuturilor 
predate de către elevi 

    

Dificultăți de predare datorită lipsei 
mijloacelor didactice necesare 

    

Indisciplina elevilor     
Lipsa interesului pentru materie     
Agresivitate verbală     
Agresivitate fizică     
Conflicte generate de evaluările individuale     
Absenteism     
Presiuni ale părinților     

 
16. Pentru ce fel de probleme vă solicită elevii, în afara orelor de curs? 

 
a. legate de disciplina pe care o predați 
b. legate de școală în general 
c. legate de relațiile cu profesorii 
d. legate de conflicte între elevi 
e. legate de conflicte între profesori 
f. legate de starea de sănătate 
g. legate de viața de familie 
h. altele; care? ……………………………………………………….. 

 
17. Cât de mulțumit sunteți de condițiile materiale, existente în școală și de care aveți nevoie 

pentru desfășurarea activităților? 
 
Foarte mulțumit Mulțumit Nemulțumit Foarte nemulțumit 

    
 
 

Elevii cu cerințe educaționale speciale 
 
18. La clasele la care predați, lucrați cu copii cu cerințe educative speciale (cu dosar 

DGASPC sau certificat CJRAE)? 
 
a. Da 
b. Nu 

 
Dacă DA, vă rugăm să treceți la următoarea întrebare. Dacă NU, vă rugăm să treceți la 
întrebarea 21. 
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19. Cât de des colaborați cu următoarele categorii de actori, pentru a asigura educație 
de calitate elevilor cu CES pe care îi aveți la clasă? 
 

 Foarte des Des Rar Foarte rar/ 
Niciodată 

Profesorul de sprijin/profesorul itinerant     
Colegi din școală     
Director     
Părinții elevilor cu CES     
Alți părinți din școală     
Medicul școlii     
Profesori metodiști     
Profesori psihopedagogi din învățământul 
special 

    

Nu colaborez cu nimeni     
Alți actori. Care?.................................     

 
20. Care dintre aceste categorii vă ajută în activitatea de la clasă? 

a. ………………………………. 
b. ………………………………. 
c. ………………………………. 
d. ………………………………. 

 
Colaborarea cu echipa managerială 

 
21. Cât de mulțumit sunteți de comunicarea și colaborarea cu personalul școlii? 

 
 Foarte 

mulțumit 
Mulțumit Nemulțumit Foarte 

nemulțumit 
Cadre didactice     
Director/director adjunct     
Personal didactic auxiliar     
Personal administrativ     
Personal de întreținere și 
operațional  

    

 
22. Principale teme de discuție cu colegii vizează: 

a. Probleme conflictuale la nivelul clasei/școlii 
b. Integrarea elevilor cu CES în învățământul de masă 
c. Modalități de lucru cu elevii 
d. Modalități de evaluare 
e. Activități extrașcolare 
f. Aspecte de dezvoltare personală sau profesională 
g. Implementare de proiecte la nivelul școlii 
h. Probleme personale/familiale 
i. Altele……………………………………………………… 



Metodologie pentru M&E Implementării Strategiilor Educaționale 113 

 
23. Cât de mulțumit sunteți de activitatea consiliului de administrație, în ultimul an? 
Foarte nemulțumit Nemulțumit Mulțumit Foarte mulțumit 
    

 
24. Ați fost solicitat pentru a vă implica în elaborarea PDI și PO de la nivelul școlii? 

DA 
NU 

25. Ce sugestii primiți, în mod frecvent, de la conducerea școlii: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………... 
26. În ce măsură aceste sugestii vă ajută să vă îmbunătățiți activitatea? 

Foarte mare măsură Mare măsură Mică măsură Foarte mică măsură/ 
Deloc 

    
27. Dvs. ați propus sugestii pentru îmbunătățirea activității din școală, în anul școlar 

curent? 
DA 
NU 

28. Sugestiile pe care le propuneți sunt luate în considerare de echipa managerială? 
Întotdeauna Des Rar Niciodată 

    
 

29. În acest an școlar, în ce tip de activitate v-ați implicat, în afară de activitatea 
didactică? 
a. elaborarea planului de dezvoltare instituțională 
b. elaborarea planului managerial/planului operațional 
c. revizuirea regulamentului intern 
d. propunerea unui CDS 
e. realizare de rapoarte ale școlii 
f. promovarea școlii și rezultatelor ei în comunitate 
g. Alte activități; care?....…………………….. 

 
Implicarea familiei în activitatea școlii 

 
30. Care considerați că este rolul părinților în cadrul școlii? 

a. Să contribuie financiar la diferite achiziții 
b. Să participe la acțiunile desfășurate de școală 
c. Să se implice în organizarea unor activități extrașcolare 
d. Să-și ajute copiii la teme 
e. Să colaboreze cu cadrele didactice 
f. Să-i trimită pe copii la școală 
g. Altul 
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31. Ce modalități de comunicare cu părinții ați utilizat? 
       a. Ședințe 
       b. Informări scrise 
       c. Lectorat 
       d. Discuții individuale 
       e. Altele 
 
 
 
 
 
VĂ MULȚUMIM PENTRU RĂSPUNSUL DUMNEAVOASTRĂ! 
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Chestionar pentru elevi 
 

În acest chestionar vei găsi o serie de întrebări care se referă la şcoală şi la activitatea pe 
care o desfăşori în şcoală. Nu există răspunsuri corecte sau greşite, acesta fiind un 
chestionar prin care vrem să aflăm părerea ta despre școală. Răspunsurile pe care le vei da 
sunt anonime, deci nu va trebui să indici numele tău. 
FII ATENT ! 
Întrebările pot avea două sau mai multe răspunsuri iar tu va trebui să alegi acel răspuns pe 
care îl consideri cel mai apropiat de ceea ce crezi tu. Te rugăm să răspunzi la toate 
întrebările. 

 
 

Date de identificare a unității de învățământ 
 

5. Denumirea unității de învățământ:  

6. Localitatea:  

7. Județul:  

8. Mediul de rezidență: 1. urban      2. rural 
 

Date socio-demografice 
 
9. Vârsta (ani împliniți)  _________ 
10. Eşti:    a. Băiat  b. Fata 
11. Clasa: ………….. 
 
12. Locuiești în localitatea în care este situată școala în care înveți?  

 
a. Da 
b. Nu, ci în altă localitate din mediul urban 
c. Nu, ci în altă localitate din mediul rural 

 
9. Nivelul cel mai înalt de studii al părinţilor tăi este: 

 
MAMA TATA 

a. Şcoală primară sau mai puțin 
b. Şcoală gimnazială 
c. Şcoală profesională 
d. Liceu 
e. Şcoală postliceală sau de maiştri 
f. Facultate 
g. Masterat 
h. Doctorat 

a. Şcoală primară sau mai puțin 
b. Şcoală gimnazială 
c. Şcoală profesională 
d. Liceu 
e. Şcoală postliceală sau de maiştri 
f. Facultate 
g. Masterat 
h. Doctorat 
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Mediul școlar 
 
10. Gândește-te la şcoala în care înveți și, pentru fiecare dintre enunțurile de mai jos, 

alege varianta de răspuns cea mai apropiată de părerea ta. 
 
 În foarte mare 

măsură 
În mare 
măsură 

În 
mică 

măsură 

În foarte 
mică 

măsură/ 
Deloc 

Condiţiile de spaţiu, mobilier, apă, lumină, 
curăţenia din şcoala sunt foarte bune 

    

Atmosfera din cadrul şcolii este una plăcută     
Mă simt foarte bine alături de colegii din 
şcoală 

    

Mă simt la școală ca într-o echipă     
Profesorii ne respectă părerile     
Profesorii sunt interesați să nu lipsim de la 
școală 

    

Profesorii sunt interesați să avem rezultate 
bune la învățătură 

    

Profesorii oferă sprijin suplimentar elevilor 
care întâmpină dificultăţi la învăţătură 

    

La şcoală mă simt în siguranţă     
Şcoala îmi oferă posibilităţi de afirmare 
personală 

    

Şcoala îmi oferă posibilităţi de petrecere a 
timpului liber 

    

Ceea ce înveţ acum la şcoală mă va ajuta în 
viitor 

    

Cunoştinţele transmise la ore pot fi aplicate 
în practică 

    

 
11. Gândește-te la ceea ce te stimulează să înveţi şi, pentru fiecare dintre exemplele 

următoare, alege varianta de răspuns cea mai apropiată de părerea ta.  
 
 În foarte 

mare măsură 
În mare 
măsură 

În mică 
măsură 

În foarte 
mică 

măsură/ 
Deloc 

Laudele profesorilor     
Observaţiile profesorilor     
Notele pe care le obţii     
Frica de pedeapsă     
Dorinţa de a fi premiant la sfârşitul 
anului 
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 În foarte 
mare măsură 

În mare 
măsură 

În mică 
măsură 

În foarte 
mică 

măsură/ 
Deloc 

Laudele profesorilor     
Observaţiile profesorilor     
Notele pe care le obţii     
Frica de pedeapsă     
Dorinţa de a fi premiant la sfârşitul 
anului 

    

Dorinţa de a-mi continua studiile     
Dorinţa de a obţine o meserie     
Altceva? 
 

 

 
12. Care sunt principalele persoane care te ajută să înveți mai bine (înțelegerea 

conținuturilor, rezolvarea temelor etc.)? (maximum două variante de răspuns) 
a. profesorii de la clasă 
b. alți profesori din școală sau din afara ei 
c. colegii/prietenii 
d. părinții 
e. rude 

 
Activitatea școlară 

 
13. Gândește-te la modul în care se desfăşoară activitatea în şcoală și, pentru fiecare 

dintre exemplele următoare, alege varianta de răspuns cea mai apropiată de părerea 
ta. 
 

 În foarte 
mare 

măsură 

În 
mare 

măsură 

În 
mică 

măsură 

În foarte 
mică măsură/ 

Deloc 
Profesorii îţi cer să reproduci exact 
informaţiile pe care ţi le transmit 

    

În activităţile din clasă eşti solicitat să pui 
întrebări colegilor  

    

În activităţile din clasă eşti solicitat să 
formulezi opinii proprii în legătură cu o 
problemă 

    

În timpul orelor profesorii folosesc şi alte 
materiale (culegeri de probleme, caiete 
speciale, planşe, mulaje, aparate de 
laborator) pentru a explica lecţiile 

    

Cunoşti regulile după care profesorii îţi 
pun notele 
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 În foarte 
mare 

măsură 

În 
mare 

măsură 

În 
mică 

măsură 

În foarte 
mică măsură/ 

Deloc 
Profesorii discută cu clasa despre modul 
în care trebuie să vă comportaţi în 
societate  

    

Profesorii discută cu clasa cum să-i 
ajutaţi şi să-i respectaţi pe ceilalţi? 

    

Profesorii solicită elevii să participe la 
diferite activităţi în folosul şcolii 
(înfrumuseţare, servicii, realizare de 
materiale didactice etc) 

    

Profesorii solicită elevii să participe la 
diferite activităţi în folosul localităţii 
(înfrumuseţare, servicii etc) 

    

 
14. Intenționezi să-ți continui studiile? 

a. Da  
b. Nu 

 
Dacă DA, te rugăm să treci la întrebarea următoare. Dacă NU, treci la întrebarea 18.  
 
15. Cu ce nivel de învățământ vrei să-ţi închei studiile? 

 
a. învăţământ gimnazial 
b. 10 clase 
c. şcoală profesională 
d. liceu 
e. şcoală postliceală 
f. învăţământ superior 
g. nu m-am hotărât 

 
16. Care este motivul pentru care vrei să-ţi închei studiile cu nivelul de învăţământ pe 

care l-ai menţionat? (Încercuiește maxim 3 răspunsuri.) 
 

1. nu prea îmi place să învăţ  
2. nu cred că sunt suficient pregătit(ă) pentru a intra la școala profesională / liceul pe 

care mi-l doresc  
3. părinții nu au bani ca să mă întrețină la liceu sau la școala profesională 
4. doresc să fiu cât mai repede independent material faţă de familie (să câștig eu bani 

cât mai repede) 
5. pentru că durata învățământului obligatoriu este de 10 ani 
6. mai multă şcoală îmi va permite să găsesc mai uşor un loc de muncă 
7. mai multă şcoală asigură succesul în profesie şi în viaţă 
8. alte motive; care?  ..................................................................................................  
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17. În ce măsură utilizezi următoarele contexte pentru a obține informaţii despre 
posibilitatea continuării studiilor? (alege aprecierile cele mai apropiate de părerea ta 
privind fiecare sursă posibilă de informaţii): 

 
 În foarte 

mare 
măsură 

În mare 
măsură 

În 
mică 

măsură 

În foarte 
mică 

măsură/ 
Deloc 

Orele de dirigenţie       
Consiliere şcolară şi profesională     
Discuţii cu profesorii din școală     
Prezentarea în şcoala mea a ofertelor 
liceelor / şcolilor profesionale 

    

Afişajul din şcoală     
Site-ul școlii     
Internet (alte site-uri decât cel al 
școlii) 

    

Presă, radio, TV     
Târguri de oferte educaţionale     
Întâlniri cu absolvenţi ai şcolii     
Vizite în școli pe care le putem urma     
Discuţii cu părinţii     
Discuții cu prietenii, colegii     
Alte surse. Care?  

 
18. Ți se întâmplă să lipsești de la școală? 

 
Foarte rar/niciodată Rar Des Foarte des 
    

 
19. În cazul în care lipsești de la școală, cine se interesează de tine? 

 
a. Profesorii 
b. Colegii 
c. Dirigintele 
d. Directorul 
e. Consilierul școlar 
f. Mediatorul școlar 
g. Alte pesoane; care? ……………… 
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Parcurs profesional 
 

20. Ți-ai ales meseria pe care vrei să o practici după finalizarea studiilor? 
a. da 
b. da, dar nu am susținere din partea familiei 
c. nu, pentru că încă oscilez între două sau mai multe meserii 
d. nu 

 
Dacă DA, te rugăm să răspunzi și la întrebările următoare.  
  
21. De ce ai ales această meserie?  

a. pot găsi mai uşor un loc de muncă 
b. este o meserie bine plătită  
c. îmi place această meserie   
d. m-au sfătuit părinţii 
e. m-au îndrumat profesorii 
f. m-au sfătuit prietenii sau colegii 
g. alte motive; care?   

 
22. Consideri că ai aptitudini pentru această meserie? 

a. da    
b. în suficientă măsură 
c. nu, dar mă voi perfecţiona în şcoală    

 
23. În ce mod ai aflat că ai aptitudini pentru această meserie? 

a. am constatat singur  
b. mi-au spus părinţii sau alte rude 
c. mi-au spus profesorii 
d. mi-au spus prietenii sau colegii 
e. am completat unele teste de orientare profesională 
f. altă modalitate; care? ………………………………………………………… 

 
ÎŢI MULŢUMIM PENTRU PARTICIPARE! 
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ANEXA 1: REZUMAT AL STRATEGIILOR 

Strategia pentru Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii 2015-2020 

Obiectivele strategiei sunt îmbunătățirea calității și a amplorii abordărilor preventive, cu accent pe 
vârsta preșcolară și pe primele etape de învățământ primar, și amplificarea progresivă a 
abordărilor axate pe intervenție și compensare; și reducerea PTȘ de la 17,4% (2013) la 11,3% până 
în 2020. 

Obiectiv pe termen scurt: Implementarea unui sistem eficient de politici și măsuri de prevenire, 
intervenție și compensare pentru a soluționa cauzele majore ale PTȘ la nivelul tinerilor aflați în grupa de 
vârstă 11-17 ani. 
Obiectiv pe termen mediu: Până în 2020, reducerea la maximum 11,3% a ratei de tineri între 18-24 de 
ani care au finalizat cel mult ciclul de învățământ secundar inferior și care nu sunt înscriși în nicio formă 
de continuare a studiilor sau formare. 
Obiectiv pe termen lung: Contribuirea la creșterea inteligentă și incluzivă a României, prin reducerea 
numărului de persoane în risc de șomaj, sărăcie și excluziune socială. 
PILONUL 1: ASIGURAREA ACCESULUI LA EDUCAȚIE ȘI O EDUCAȚIE DE CALITATE 
PENTRU TOȚI COPIII 

Program reprezentativ 1.1: Creșterea accesului la îngrijire și educație timpurie a copilului 
• Întărirea și consolidarea Îngrijirii și Educației Timpurii a Copilului (ÎETC) pentru a crește eficiența; 
• Recunoașterea rolului important al familiilor (cu copii între 0 -3 ani) prin implicarea directă a 

acestora în programe de educație parentală și de conștientizare și furnizarea de stimulente financiare 
pentru a-i sprijini; 

• Implicarea autorităților locale, comunităților, părinților și a altor factori interesați de la nivel local, 
pentru a asigura sprijinul necesar înscrierii și retenției; 

• Elaborarea de noi abordări pentru asigurarea unui număr suficient de cadre didactice calificate 
(educatori puericultori), în toate zonele geografice, mai ales în zonele rurale dezavantajate (inclusiv 
stimulente financiare). 

Program reprezentativ 1.2: Asigurarea accesului la învățământ primar și secundar inferior de 
calitate al tuturor elevilor 
• Elaborarea și implementarea planurilor de asigurare a accesului adecvat la educație de calitate, în 

special pentru copiii din grupurile aflate în situație de risc; 
• Înființarea unui grup de cercetare în cadrul MECȘ pentru a studia reformele educaționale (inclusiv în 

domeniul formării profesionale) și provocările specifice României; 
• Înființarea unui sistem de dezvoltare profesională continuă a cadrelor didactice prin MECȘ; 
• Sprijinirea comunităților și școlilor în vederea atingerii unui echilibru al populației reprezentative în 

clase; 

PILONUL 2: ASIGURAREA FINALIZĂRII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI OBLIGATORIU DE CĂTRE 
TOȚI COPIII 

Program reprezentativ 2.1: Elaborarea sistemelor de avertizare timpurie și consolidarea 
programelor remediale și de sprijin pentru elevii aflați în situație de risc în învățământul 
obligatoriu 
• Îmbunătățirea condițiilor și calității programelor Școală după Școală (ȘDȘ) oferite elevilor din 

grupurile aflate în situație de risc prin elaborarea și stabilirea unor standarde de calitate pentru 
programele remediale (fără a împiedica abordările inovatoare); 

• Elaborarea unor sisteme de detectare/avertizare și intervenție timpurie pentru identificarea copiilor 
aflați în situație de risc de repetenție sau abandon școlar; 

• Completarea și sprijinirea inițiativelor existente și fragmentate privind consilierea elevilor din 
interiorul și din afara sistemului de educație (elevii care au părăsit sistemul). 

 
Program reprezentativ 2.2: Îmbunătățirea atractivității, incluziunii, calității și relevanței 
Învățământului Profesional și Tehnic (ÎPT) 
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Strategia pentru Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii 2015-2020 

• Creșterea atractivității și a relevanței ÎPT prin reproiectarea parcursurilor ÎPT pentru a spori 
flexibilitatea și permeabilitatea, și prin extindere cantității și calității oportunităților de învățare la 
locul de muncă, cu accent pe reintegrarea celor care au părăsit școala; 

• Reformarea și îmbunătățirea sistemului ÎPT prin reformarea curriculumului, formarea personalului 
didactic și consolidarea managementului; construirea unei legături mai solide cu piața muncii. 

PILONUL 3: REINTEGRAREA ÎN SISTEMUL EDUCAȚIONAL A PERSOANELOR CARE AU 
PĂRĂSIT TIMPURIU ȘCOALA 

Program reprezentativ 3.1: Asigurarea unei oferte adecvate de programe educaționale de tipul A 
Doua Șansă (ADȘ) 
• Mecanism de extindere a acoperirii programelor ADȘ la nivelul fiecărui inspectorat școlar și al 

municipiului București; și îmbunătățirea calității sale prin intermediul unei mai bune programări, al 
unor materiale calitativ superioare și al unei formări a cadrelor didactice îmbunătățite (inclusiv pentru 
programele ÎPT de tip A Doua Șansă) 

PILONUL 4: DEZVOLTAREA SPRIJINULUI INSTITUȚIONAL ADECVAT 

Program reprezentativ 4.1: Consolidarea capacității guvernului de a implementa, monitoriza și 
evalua strategia de reducere a PTȘ 

• Dezvoltarea capacității de analiză a datelor existente și de a monitoriza îndeaproape evoluția PTȘ la 
nivel național, regional și local, creând fundamentul pentru politici țintite și eficiente bazate pe 
dovezi; 

• Stabilirea unei mai bune continuități financiare în implementarea strategiei pentru eliminarea 
asimetriilor de finanțare și a schimbărilor abrupte. 

Costurile sunt estimate la 651 milioane euro și 929 milioane euro pentru perioada 2014-2020, calculate 
pe baza unor rate de înscriere scăzute și, respectiv, ridicate și pe diferite rate de participare pentru 
diversele programe reprezentative. 

Numărul de beneficiari ai strategiei este estimat la 1,2 milioane de persoane între 2014 și 2020. 
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Strategia pentru Îmbunătățirea Participării, Calității și Eficienței 
Învățământului Terțiar în România 2015-2020 

În centrul noii viziuni pentru învățământ terțiar se află ambiția ca România să intre în rândul economiilor europene 
avansate până în 2030. Pentru a atinge acest obiectiv, în 2020 România va avea un sector al învățământului terțiar 
care-și propune să energizeze creșterea economică, să contribuie la creșterea productivității și să promoveze 
coeziune socială, punând astfel bazele unei economii bazate pe cunoaștere. 

Învățământul superior va pregăti specialiști care pot să dezvolte o societate competitivă într-o economie 
globală; instituțiile de învățământ superior vor putea să catalizeze creativitatea și inovarea în întreaga 
societate din România și, în special, să susțină economia în dezvoltarea de produse și servicii. 
Condiția de sprijin 1: Asigurarea unei finanțări adecvate și eficiente 

• Asigurarea finanțării necesare pentru a sprijini universități de calitate ridicată, relevante și eficiente; 
• Alocarea de fonduri în contextul performanței instituționale, raportat la obiectivele politicilor publice 

și la rezultatele așteptate. 
Condiția de sprijin 2: Promovarea unei guvernanțe eficace 

• Implicarea părților interesate în procesul de identificare și atingere a obiectivelor strategice pentru 
învățământul terțiar; 

• Armonizarea autonomiei operaționale responsabilizare pentru rezultatele obținute, în raport cu așteptări 
bine definite; 

• Asigurarea transparenței procesului de clasificare a universităților. 
Condiția de sprijin 3: Utilizarea monitorizării și evaluării datelor pentru elaborarea de politici publice 
bazate pe dovezi 

• Implicarea părților interesate în procesul de identificare și atingere a obiectivelor strategice pentru 
învățământul terțiar; 

• Armonizarea autonomiei operaționale responsabilizare pentru rezultatele obținute, în raport cu așteptări 
bine definite; 

• Transparentizarea datelor relevante privind studenții și angajatorii, pentru a ajuta selecția; 
• Asigurarea transparenței datelor pentru părțile interesate, cu privire la calitatea programelor. 

Pilonul1: Angajamentul sectorului de a îmbunătăți participarea în toate domeniile 
• Stabilirea unui traseu clar de la învățământul secundar profesional și de alt tip la învățământul terțiar; 
• Completarea scutirii de la plata taxei în funcție de merite, cu un program de burse bazate pe necesități; 
• Implementarea unui program de credite pentru studii; 
• Încurajarea atragerii studenților din grupurile subreprezentate și a celor netradiționale, inclusiv a 

adulților; 
• Creșterea transparenței informațiilor și furnizarea îndrumării cu privire la oportunitățile și rezultatele 

educaționale pentru alegerea informată a parcursului educațional și reducerea abandonului școlar. 
Pilonul 2: Promovarea înființării unor programe de studii adaptabile și de înaltă calitate 

• Revizuirea reglementărilor privind acreditarea programelor; 
• Extinderea capacității de reproiectare a programelor;  
• Dezvoltarea unei evaluări permanente a programelor pentru competențe transversale și de 

antreprenoriat; 
• Dezvoltarea de studii pentru monitorizarea performanței absolvenților; 
• Îmbunătățirea programei TI&C pentru completarea ofertei existente; 
• Analiza posibilității extinderii formării de tip dual la nivelul învățământului terțiar din domeniul tehnic.  

Pilonul 3: Promovarea relațiilor cu mediul economic la nivel strategic 
• Dezvoltarea unui program național pentru încurajarea dialogului dintre învățământ și sectoarele 

economice; 
• Înființarea unei funcții de legătură cu mediul economic în fiecare instituție;  
• Implicarea angajatorilor în proiectarea și furnizarea programelor, sprijinirea schimburilor de personal și 

includerea experienței practice în cursuri. 
Costuri estimate: 1 miliard euro Costuri estimate: 1,1 miliard euro 
Se estimează că această strategie va avea impact asupra a 625.500 de persoane, inclusiv cele 58.000 care sunt 
necesare pentru a crește cohorta de persoane de 30-34 de ani cu educație terțiară finalizată la 26,7% până în 
2020. 
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Strategia pentru Învățare pe tot Parcursul Vieții 2015-2020 

Viziunea  privind învățarea pe tot parcursul vieții în România este de a oferi tuturor persoanelor, pe 
întreaga durată a vieții acestora, oportunitatea de a participa pe deplin la viața economică, socială și 
civică și de a le permite să își exploateze potențialul personal. Viziunea strategică cuprinde atât 
beneficiile sociale, cât și economice ale învățării pe tot parcursul vieții. Realizarea acestei viziuni strategice 
necesită dezvoltarea de parteneriate între toate părțile interesate relevante din domeniul învățării pe tot 
parcursul vieții. 

Obiectivele strategice sunt creșterea participării la învățarea pe tot parcursul vieții și creșterea 
relevanței sistemelor de educație și formare profesională pentru piața muncii. În conformitate cu 
obiectivul Uniunii Europene, principalul obiectiv strategic al României pentru anul 2020 este ca cel puțin 
10 procente din populația adultă (cu vârste cuprinse între 25 și 64 de ani) să participe la activități de 
învățare pe tot parcursul vieții.  

PILONUL 1: ACCES ȘI STIMULENTE PENTRU PARTICIPARE 
• Finanțarea pentru creșterea cererii de ÎPV; 
• Sprijinirea șomerilor și persoanelor inactive, inclusiv prin stimulente financiare și consiliere; 
• Finanțarea pentru diversificarea ofertei de ÎPV; 
• Consolidarea și asigurarea finanțării pentru încurajarea pieței de ÎPV, inclusiv prin îmbunătățirea 

serviciilor de consiliere*; 
• Sprijinirea participării la programele europene de mobilitate; 
• Implicarea unităților de învățământ profesional și tehnic și a instituțiilor de învățământ superior 

în ÎPV*; 
• Recunoașterea învățării anterioare, inclusiv a competențelor obținute în străinătate.   

PILONUL 2: CALITATE ȘI RELEVANȚĂ 
• Îmbunătățirea calității și a disponibilității informațiilor; 
• Evaluarea nevoilor de competențe și dezvoltarea unui set de competențe mai cuprinzător; 
• Implicarea unităților de învățământ profesional și tehnic și a instituțiilor de învățământ superior 

în ÎPV*; 
• Consolidarea și asigurarea finanțării pentru încurajarea pieței de ÎPV, inclusiv prin îmbunătățirea 

serviciilor de consiliere*; 
• Îmbunătățirea Cadrului Național al Calificărilor și consolidarea coordonării între părțile 

interesate*; 
• Crearea unui sistem de asigurare a calității, monitorizare și evaluare pentru ÎPV. 

PILONUL 3: PARTENERIATE PENTRU O MAI BUNĂ INFORMARE 
• Consolidarea și asigurarea finanțării pentru încurajarea pieței de ÎPV, inclusiv prin îmbunătățirea 

serviciilor de consiliere*; 
• Îmbunătățirea Cadrului Național al Calificărilor și consolidarea coordonării între părțile 

interesate*.  
*Acțiune multidisciplinară, care ar contribui la atingerea obiectivelor mai multor piloni strategici 

Se estimează că implementarea acestei strategii în întregime va costa aproximativ 1 miliard EUR, între 2014 
și 2020. 

Numărul beneficiari ai implementării unei strategii ÎPV este stimat la 1,6 milioane persoane, între 2014 și 
2020. 
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Strategia pentru Învățământ Profesional și Tehnic în România 2015-202022 

Obiectivele strategiei sunt îmbunătățirea relevanței sistemelor de formare profesională pentru piața muncii, 
creșterea participării și facilitarea accesului la programele de formare profesională, îmbunătățirea calității 
formării, și dezvoltarea inovării și cooperării naționale și internaționale în domeniul formării. 
Obiectivul strategic 1: Îmbunătățirea relevanței sistemelor de formare profesională pentru piața 
muncii 
• Actualizarea instrumentelor de descriere a ocupațiilor și calificărilor, a curriculumului și a auxiliarelor 

curriculare, pe nivelurile de calificare stabilite prin Cadrul național al calificărilor, pentru o mai bună 
articulare între subsisteme, pentru facilitarea mobilității în ÎPT și pentru creșterea relevanței pentru 
piața muncii; 

• Dezvoltarea mecanismelor de anticipare a competențelor solicitate pe piața muncii, definirea 
profilurilor profesionale, în scopul dezvoltării/revizuirii calificărilor în concordanță cu competențele și 
cunoștințele relevante pentru nevoile pieței muncii și adaptarea programelor de învățământ la nevoile și 
tendințele pieței muncii. 

• Realizarea unui studiu de urmărire privind absolvenții programelor de formare; 
• Îmbunătățirea învățării la locul de muncă în cadrul formării; 
• Îmbunătățirea mecanismelor de finanțare publică și privată; 
• Creșterea implicării partenerilor sociali în dezvoltarea sistemului de formare. 

Obiectivul strategic 2: Creșterea participării și facilitarea accesului la programele de formare 
• Dezvoltarea marketingului programelor de formare profesională și al rezultatelor învățării dobândite în 

context nonformal și informal; 
• Creșterea participării tinerilor și adulților la ÎPTC, mai ales a tinerilor NEET (tineri cu vârsta între 15 și 

24 de ani care nu au un loc de muncă și nu sunt incluși într-un program de educație/formare), a 
persoanelor aflate în tranziție pe piața muncii (precum și persoanele cu risc de șomaj, sau aflate în 
șomaj), a grupurilor vulnerabile și persoanelor cu vârsta de peste 50 de ani; 

• Îmbunătățirea orientării profesionale și a consilierii în carieră; 
• Consolidarea și flexibilizarea mecanismelor de recunoaștere și validare a rezultatelor învățării 

dobândite în context nonformal și informal; 
• Facilitarea accesului la programele de formare profesională din sistemul de învățământ pentru tineri, cu 

accent pe cei din mediu rural, zone defavorizate și populația Roma. 
Obiectivul strategic 3: Îmbunătățirea calității formării 
• Dezvoltarea unui cadru național de asigurare a calității în ÎPT la nivel de sistem; 
• Dezvoltarea unui cadru de reglementare și implementare pentru asigurarea calității în domeniul ÎPTC; 
• Asigurarea calității certificării rezultatelor învățării; 
• Îmbunătățirea competențelor persoanelor cu atribuții în furnizarea programelor de formare profesională 

în domeniul ÎPTI și ÎPTC și în evaluarea rezultatelor învățării dobândite în context formal, nonformal și 
informal; 

• Îmbunătățirea infrastructurii formării profesionale inițiale și continue; 
• Promovarea excelenței în ÎPT. 

Obiectivul strategic 4: Dezvoltarea inovării și cooperării naționale și internaționale în domeniul 
formării 
• Dezvoltarea inovării, creativității și spiritului antreprenorial din cadrul programelor de formare; 
• Dezvoltarea capacității instituționale a furnizorilor de formare inițială și continuă și a comitetelor de 

sector în vederea accesării de fonduri europene; 
• Dezvoltarea mobilității internaționale în formare; 
• Extinderea învățării mutuale și a schimbului de bune practici, în vederea asigurării premiselor pentru 

participarea la o piață a muncii europeană incluzivă. 
Costurile pentru implementarea acestei strategii sunt estimate la aproximativ 240 milioane euro  
pentru perioada 2014-2020. 

 

                                                 
22 Această strategie a fost elaborată în mod separat de MECȘ. 
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ANEXA 2: GHID PENTRU RAPORTUL ANUAL DE MONITORIZARE A 
PROGRESULUI STRATEGIILOR 
Acest document de orientare conține modele, formate și instrucțiuni privind conținutul, pentru a asista 
cele 4 grupuri de lucru în pregătirea raportului anual de progres. Principiul abordării raportării și 
planificării este de a se asigura că toate informațiile legate de implementarea strategiilor sunt 
înregistrate. Informațiile sunt apoi analizate și utilizate pentru a lua decizii privind planificarea, alocarea 
resurselor și concentrarea activităților; ca aspect important, abordarea permite Ministerului Educației 
(MEN) să construiască și să susțină succesele, reducând în același timp riscurile. Abordarea prezentată 
în Metodologia M&E plasează monitorizarea ca o caracteristică centrală a unei gestionări eficace a 
strategiei. Din această perspectivă, acvititatea grupurilor de lucru este cel mai bine descrisă ca Măsurare 
și gestionare a performanțelor, stând la baza alocării resurselor, deciziilor politice și oferind direcții 
generale pentru execuția strategiei. 
 
Caracteristicile principale ale abordării Metodologiei M&E privind raportarea și planificarea sunt 
următoarele: 
 

• Ajută la identificarea progreselor în ceea ce privește condițiile care permit atingerea 
obiectivelor naționale strategice. 

• Mută accentul de la obiectivele finale la soluțiile care pot fi aplicate. Acestea pot fi evaluate pe 
baza meritelor proprii, contribuind la obiectivele naționale strategice. 

• Oferă o mai bună înțelegere și analiză a ceea ce trebuie să se întâmple pentru atingerea 
obiectivelor naționale strategice. 

• Oferă o modalitate structurată și metodică de a analiza dacă ipotezele timpurii privind soluțiile 
au fost corecte. 

• Oferă dovezi privind acțiunile și progresele în atingerea obiectivelor strategice naționale, 
eliminând percepțiile privind lipsa acțiunii. 

• Demonstrează un efort puternic și concertat din partea GL și a Guvernului în ceea ce privește 
execuția strategiilor. 

• Sprijină integrarea strategiilor, care în prezent par a fi oarecum izolate unele de altele. 
 
Conținutul raportul Grupului de Lucru: 

Titlul secțiunii Cuprins 
Rezumat Rezumat narativ și tabel-rezumat cu valorile indicatorilor 
Raport anual privind activitățile 
(2017) 

Situația activității și tabele de progres 

Plan anual de activități (2018) Tabel plan de lucru pentru 2018 
 
Proces și program: 

1. Colectarea de date 
și informații și 
pregătirea 
raportului 

Martie-octombrie 
Grupurile de lucru se vor întâlni atunci când este necesar pentru 
colectarea datelor și a informațiilor privind implementarea din 
sursele detaliate în Metodologia de M&E. 

Noiembrie 
Grupul de lucru se va întâlni pentru a pregăti raportul de progres: 

• Examinarea, pe activități, a evoluției acțiunilor întreprinse în anul 
precedent. Aceasta va implica analiza realizărilor și a obstacolelor 
în calea progresului. 

• Pentru fiecare activitate sau grup de activități, raportarea se va face 
pe o fișă individuală de raportare a activității, așa cum se arată în 
acest document de orientare. 

• Analiza va include: progresul, articularea obstacolelor și /sau a 
factorilor care susțin implementarea, caracteristicile rezultatelor, 
precum și recomandările legate de implementare, excluderi, 
ștergeri, ajustări ale măsurilor, indicatorilor și /sau țintelor din 
strategii. 
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Decembrie-ianuarie 
Pregătirea planului anual de activități pentru următorul an: 

• Noul plan de lucru este derivat în parte din analiza progresului 
înregistrat în anul precedent, din strategia generală și printr-o 
evaluare a calendarului și a condițiilor care permit sau blochează 
progresul. 

• Consultați modelele din secțiunile următoare pentru instrucțiuni 
detaliate. 

3. Depunere Februarie 
• GL vor depune rapoarte de progres complete către unitatea de 

politici a MEN până la jumătatea lunii februarie. 
4. Pregătirea 

raportului principal 
Februarie-martie 

• Echipa unității de politici va evalua, analiza și extrage elemente 
esențiale ale celor patru rapoarte ale grupurilor de lucru pentru a 
formula o evaluare globală a strategiilor, a sectorului și a poziției 
României față de UE. Echipa unității de politici va oferi factorilor 
de decizie o analiză a progresului și a problemelor majore cu care 
se confruntă execuția strategiei și a efectului acestor probleme 
asupra capacității de a atinge obiectivele. 

5. Depunere Martie 
• Unitatea de politici va depune raportul complet la Comitetul de 

coordonare și apoi va elibera raportul în urma validării 
Comitetului de coordonare. 

 
Rezumatul executiv al raportului 
 

TITLUL STRATEGIEI PENTRU CARE SE FACE RAPORTAREA 
DATA RAPORTULUI Introduceți data depunerii 
PERIOADA DE 
RAPORTARE 

Introduceți perioada de început și de finalizare. În general, acestea sunt 
1 ianuarie și 31 decembrie 

MEMBRII 
GRUPULUI DE 
LUCRU 

Introduceți aici toate numele, titlurile și apartenența instituțională a 
membrilor fiecărui grup de lucru  

REZUMAT EXECUTIV: Completați această secțiune la sfârșit, după analiza și raportarea 
activităților și planul de lucru pentru anul viitor 

Rezumatul ar trebui să conțină o examinare a realizărilor majore din 2017, nu în detaliu, ci în formă 
sumară, întrucât detaliile se vor regăsi în fiecare fișă de activitate. 
Câteva sugestii: 
Pentru secțiunea privind raportul de progres: 

• Concentrați-vă pe elementele unde obiectivele au fost îndeplinite sau depășite (exemplele 
de succes) 

• Concentrați-vă pe elementele care sunt precondiții necesare pentru executarea inițiativelor 
majore și pe măsura în care acestea au fost îndeplinite 

• Evidențiați elementele care sunt legate cel mai direct de indicatorii strategici de nivel înalt 
(reducerea PTȘ, creșterea ÎPV, de exemplu) pentru a arăta în ce fel duce realizarea 
activităților la rezultatele și țintele strategice finale. 

• Prezentarea unor obstacole majore într-o manieră factuală și practică, evitând comentariile 
personale. 

• Explorați aspectul integrării și complementarității cu alte strategii 
 

Pentru planul de lucru: 
• Faceți o afirmație generală despre caracterul planului: de exemplu, suntem într-o fază 

pregătitoare? Care sunt condițiile majore necesare succesului? Când credem că aceste 
condiții vor fi îndeplinite? S-au schimbat condițiile în așa fel încât condițiile de succes să 
nu mai fie viabile sau relevante?  

• Evidențiați riscurile pentru execuție într-o manieră factuală, fără comentarii personale. 
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• Evidențiați trecerea de la activitățile pregătitoare la execuția programului (de exemplu: 
pregătirea ghidurilor și a standardelor este un pas necesar pentru a avea un program eficient 
mai târziu în 2018 sau 2019). 

• Arătați elementele unde există progres, chiar dacă condițiile financiare și de reglementare 
nu sunt încă la nivelul la care ar trebui (acest lucru arată că procesul nu se află în stagnare, 
ci avansează 

 
 
Tabele-rezumat indicatori 
Aceasta face parte din secțiunea de rezumat și, ca atare, ar trebui să fie finalizată după finalizarea 
fișelor de activitate 
Toți indicatorii pentru cele patru strategii ar trebui să fie acoperiți în aceste tabele. Acest tabel are un 
scop dublu:  

(i) (i) De a surprinde toți indicatorii și valorile respective în formă sumară, ceea ce ajută la 
sublinierea progreselor în raport cu indicatorii strategici, 

(ii) (ii) De a arăta poziția indicatorilor strategici naționali (care nu se regăsesc în Planurile de 
acțiune privind activitățile). 

Tabelele cu rezumatul indicatorilor ar trebui să reflecte și să fie în concordanță cu conținutul fișelor de 
raportare a activității. Singurele excepții sunt indicatorii strategici naționali, care sunt afectați de 
întreaga strategie și nu de o singură activitate. 
 
Instrucțiuni 

• Nu eliminați indicatorii, chiar dacă GL recomandă ștergerea lor. În schimb, menționați în 
coloana nr. 6 faptul că GL recomandă ștergerea și furnizați un scurt motiv (justificarea detaliată 
ar trebui să se regăsească în Fișele de activitate). 

• Nu adăugați indicatori în coloana numărul 2, chiar dacă GL recomandă adăugarea. În schimb, 
tastați ADĂUGARE în coloana nr. 2, completați coloanele relevante și introduceți noul 
indicator în coloana nr. 6 și furnizați un motiv scurt (justificarea detaliată ar trebui să se 
regăsească în Fișele de activitate). Scopul este de a evita confuzia între indicatorii existenți și 
cei suplimentari. Atunci când noul indicator este aprobat, el își poate lua locul printre ceilalți 
indicatori din tabelul de definire a indicatorilor și va primi informații detaliate privind metodele 
de calcul, colectarea și sursele de date și informații. 

• Dacă grupul de lucru recomandă o ajustare a textului indicatorului sau a valorii sale finale, 
furnizați modificarea recomandată în coloana 6, nu în coloanele 2 sau 3; aceasta va permite 
cititorilor să compare schimbarea și să judece modificarea în consecință (justificarea detaliată 
ar trebui să se regăsească în Fișele de activitate) 

• Fiecare GL este responsabil pentru afișarea valorii indicatorului pentru indicatorii săi; acest 
lucru va necesita colectarea datelor din surse guvernamentale oficiale, contactarea organismelor 
care realizează activități și programe cum ar fi universități, școli, centre de evaluare, alte grupuri 
de lucru etc. 

• Grupul de lucru va trebui să se bazeze pe un eșantion, dacă procesul de colectare nu este încă 
pus la punct. Orice formă este utilizată, baza de calcul, metoda și ipotezele ar trebui să fie 
incluse în Fișele de activitate, în timp ce aici este necesar doar un comentariu sumar în tabelul 
rezumat. 

• Instrucțiuni de adăugare în tabelul de mai jos: 

Model pentru instrucțiuni 
1.  2.  3.  4.  5.  6.  

Etichetă Indicator 
ultim  

Valoare 
indicator 
2020 

Valoare 
indicator 
an curent 

Dată 
colectare 
valoare 
indicator 

Comentarii privind 
progresul din anul anterior 

Existentă 
în tabelele 
cu 
strategii 

Existent 
în 
documen
tul 

Introduce
ți 
valoarea 
indicator

Introduceți 
valoarea 
indicatorul
ui, așa cum 

Introduceți 
data 
colectării 
datelor  

Comentariile din această 
secțiune sunt în format rezumat 
(pe puncte); ele ar trebui să 
ofere cititorilor o privire de 
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1.  2.  3.  4.  5.  6.  

Etichetă Indicator 
ultim  

Valoare 
indicator 
2020 

Valoare 
indicator 
an curent 

Dată 
colectare 
valoare 
indicator 

Comentarii privind 
progresul din anul anterior 

strategic  ului, așa 
cum 
apare în 
document
ele 
strategice 

este 
colectată 
din diverse 
surse 

ansamblu asupra situației, 
precum 
• Factori ce au impact asupra 

execuției 
• Provocări legate de 

indicator (este încă 
adecvat? Recomandați 
eliminarea, modificarea, 
modificarea valorii)? 

• Factori importanți legați de 
progres sau de lipsa 
acestuia; lipsa unor 
îmbunătățiri la nivel de 
PTȘ nu este un indiciu al 
eșecului, atunci când 
execuția se axează pe 
crearea condițiilor pentru 
succes.  

• Introduceți aici 
modificările la nivel de 
formulare a indicatorului, 
valori noi recomandate sau 
noii indicatori. 

 
Fișe activități (pentru anul curent) 
OBSERVAȚIE: raportați progres doar acolo unde există DOVEZI, nu afirmații declarative.  
Probleme generale: Nu există o constanță a numerotării activităților între strategii; vom profita de ocazie 
pentru a uniformiza numerotarea. Vom face asta prin adăugarea unui al treilea nivel (1.1.1) pentru 
fiecare activitate individuală. De exemplu, dacă ne uităm la măsura nr 1, activitatea pentru 2017 (și, 
desigur, 2018 etc) va fi 1.1.1, unde prima cifră se referă la Direcția de acțiune sau Pilon (Rezultatul de 
cel mai înalt nivel), a doua cifră la măsură (Rezultat final) și cea de-a treia la activitate (Produs) asociată 
cu respectiva măsură.  
 
Exemplul de mai jos este extras din Planul de acțiune ÎPT: 

Direcția de acțiune Măsură/acțiune Acțiuni specifice 2017 
1. Actualizarea instrumentelor de 
descriere a ocupațiilor și 
calificărilor, a curriculumului și a 
metodologiilor de predare, pe 
baza nivelurilor de calificare 
stabilite prin CNC (Cadrul 
Național al Calificărilor) 

1.1. Operaționalizarea Registrului 
Național al Calificărilor 
 

Acțiune 1.1.1 
 
Acțiune 1.1.2 

 
Totuși, nu toate strategiile folosesc aceiași termeni, ceea ce complică orice încercare de a avea o anumită 
constanță la nivelul celor patru strategii. PTȘ utilizează, de exemplu, termenii de Programe 
reprezentative și Măsuri, iar măsurile sunt numerotate consecutiv de la 1 la 16; în plus, strategia PTȘ 
prevede acțiuni indicative care nu sunt numerotate în strategia inițială, dar au fost numerotate la al doilea 
nivel în planul de acțiune. Aceste acțiuni sunt sugestii indicative, deoarece ele nu sunt în sine suficient 
de descompuse pentru a realiza progrese în ceea ce privește rezultatul dorit. Exemplul de mai jos din 
strategia PTȘ ilustrează procesul de conversie.  (Acest proces va fi inclus în Raportul anual de 
monitorizare 2018 și Planul de lucru pentru anul 2019) 
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Numerotare inițială folosită în strategia PTȘ 

Program reprezentativ Măsură/Acțiune 

1.1 Creșterea accesului la 
îngrijire și educație timpurie a 
copilului 

1. Întărirea și consolidarea Îngrijirii și Educației Timpurii a 
Copilului (ÎETC) pentru a crește eficiența 
1.1 Acțiune (derivată din strategie, fără descompunere) 
1.2 Acțiune (derivată din strategie, fără descompunere) 

 
Structura dorită a numerotării pentru Strategia PTȘ 

Program 
reprezentativ 

Măsură/Acțiune Activități specifice pentru 2017 

1: Creșterea 
accesului la îngrijire 
și educație preșcolară 
a copilului 

Întărirea și 
consolidarea 
Îngrijirii și 
Educației Timpurii 
a Copilului (ÎETC) 
pentru a crește 
eficacitatea 

1.1.1 acțiune derivată din analiza și 
descompunerea măsurii (ce măsuri specifice sunt 
necesare pentru consolidare?) 
1.1.2 acțiune derivată din analiza și 
descompunerea măsurii (ce măsuri specifice sunt 
necesare pentru consolidare?) 

2: Asigurarea 
accesului la 
învățământ primar și 
secundar inferior de 
calitate al tuturor 
elevilor 

2.1 Elaborarea și 
implementarea 
planurilor de 
asigurare a 
accesului adecvat la 
educație de calitate, 
în special pentru 
copiii din grupurile 
aflate în situație de 
risc;  

2.1.1 acțiune derivată din analiza și 
descompunerea măsurii (ce acțiuni specifice sunt 
necesare pentru a dezvolta și implementa 
planurile etc.) 
2.1.2 acțiune derivată din analiza și 
descompunerea măsurii (ce acțiuni specifice sunt 
necesare pentru a dezvolta și implementa 
planurile etc.) 

 
Colectarea datelor: 
• Datele la nivelul activității pot fi foarte simple, de tip Da sau Nu, în ceea ce privește dacă existența 

unei legi, a unui standard, cadru sau proces. Cu toate acestea, nu este suficient, pentru a indica 
completitudinea, să scriem Da, atunci când un astfel de produs există, deoarece acel Da nu reprezintă 
o dovadă. Dovezile provin sub forma „datei de aprobare", a „etichetei guvernamentale oficiale", cum 
ar fi o lege sau un număr de hotărâre, pe scurt, orice informație care poate fi verificată independent.  
Urmați acest principiu: dacă nu există dovezi privind finalizarea, atunci acțiunea nu este finalizată 
și este în curs de desfășurare. 

• Este necesar să contactați părțile terțe pentru a colecta date. Aceste părți terțe pot fi asociate cu 
agențiile reprezentate în cadrul grupurilor de lucru sau pot fi parteneri sau chiar entități autonome 
care furnizează servicii. Părțile terțe includ entități care realizează activități și programe cum ar fi 
universități, școli, centre de evaluare, ONG-uri, celelalte grupuri de lucru și membrii acestora. În 
esență, orice agenție care desfășoară activități legate de executarea strategiilor. 

• Nu vă rezumați la cifre. Datele cantitative nu sunt suficiente și nu iau în considerare perspectiva pe 
termen lung. Ori de câte ori este posibil, atunci când sunt furnizate date cantitative, de exemplu câte 
persoane au fost deservite la Centrele de Evaluare (din strategia ÎPV), încercați să obțineți informații 
despre tipul de serviciu furnizat, caracterul evaluărilor efectuate, factorii întâlniți în evaluarea, dacă 
știți dacă acest lucru a ajutat persoanele respective. Acest lucru nu numai că va da substanță cifrelor, 
dar va contribui, mai târziu, la stabilirea etapelor pentru evaluări. 

• Dacă este posibil (mai probabil să apară în anii următori), ar fi utilă obținerea de informații pentru 
terțe părți care nu sunt asociate direct cu strategiile, dar ale căror activități au un impact asupra 
strategiilor și obiectivelor naționale; de exemplu, Fondul pentru educație pentru romi lucrează în 
învățământul de bază și ÎETC și pot avea programe care nu sunt direct legate de strategii, dar care 
pot avea un impact asupra performanței țării. Acestea sunt date complementare bune. 

 
Acest prim raport anual de monitorizare s-a bazat în cea mai mare parte pe datele privind progresele 
înregistrate prin înregistrările oficiale și pe datele colectate prin cereri adresate entităților de 
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implementare, cum ar fi Centrele de autorizare, școli, districte, universități etc. Acest lucru este 
acceptabil deoarece a fost primul an de aplicare a Metodologiei M&E. Cu toate acestea, pe viitor, va fi 
necesar ca grupurile de lucru sau alte persoane din cadrul ME să meargă în teren și să efectueze 
monitorizarea verificării pentru a confirma informațiile și pentru a înțelege mai bine ce funcționează și 
care sunt constrângerile. 
 
Model fișă activități 
Fiecare grup de lucru trebuie să completeze o Fișă de activitate pentru fiecare activitate sau grup de 
activități în cadrul strategiei respective. Activitățile se regăsesc în planul de lucru pentru anul în curs 
care este analizat. 
Următoarele pagini conțin:  

• Un model gol de copiat și utilizat la elaborarea raportului 
• Un model cu instrucțiuni în fiecare dintre celule 
• Modele care prezintă exemple privind prezentarea unei singure activități sau a mai multor 

activități în cadrul unei măsuri date. 
 

Pilon/obiectiv strategic:  
Direcție de acțiune:  
Măsură:  
Acțiune/acțiuni 2017:  
 

Situație:  
Procentaj progres: 
 

Țintă strategică  Valoare 
indicator 2017 

 Valoare reală 
2017 

 

Procentaj progres 
raportat la ținta 
strategică: 

 

Responsabilitate  
Buget 2017 (Total/Lei)  Real 2017 (Total/Lei)  
Specificați sursa  Specificați sursa  
    
Comentarii privind aspectele tehnice 
Comentarii asupra aspectelor financiare 
Recomandare 

 
Instrucțiuni privind modelul pentru raportare  
 

Pilon /obiectiv strategic: așa cum apare în strategiile aprobate 
Direcția de acțiune: așa cum apare în strategiile aprobate (nu toate strategiile au o direcție de 

acțiune, caz în care lăsați gol) 
Măsura: așa cum apare în strategiile aprobate 
De copiat din Planul de acțiune pentru anul care este analizat Este 
important ca Planul de lucru să fie suficient de descompus în acțiuni 
individuale necesare pentru finalizarea lucrărilor. Dacă nu, atunci această 
descompunere trebuie să aibă loc aici. Acest lucru poate părea banal, dar 
este important să înțelegem ce s-a întâmplat în cursul anului. Ca un 
exemplu simplu, dacă o acțiune este formulată ca "aprobarea 
regulamentului, efectuarea studiului unor reglementări internaționale 
similare și elaborarea unui raport", în cadrul unei activități, cum se poate 
măsura progresul? Dacă indicatorul se referă doar la aprobarea 
regulamentului, cum demonstrăm acțiunea privind studiul și raportul, 
pentru a evita percepția inacțiunii? 
În acest caz, există 3 activități care sunt strâns legate unele de altele; 
separarea acestora va face mai ușor să se demonstreze că a fost realizat un 
studiu, a fost redactat un raport, însă aprobarea noului regulament nu a fost 

Situație:  
Cele trei situații de 
indicat aici sunt 
 
• Neîncepută 
• În curs 
• Finalizată 
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încă realizată. În acest fel, sunt prezentate dovezi ale progresului și, în 
același timp, se subliniază ce urmează să fie făcut și de către cine (exemplul 
2 de mai jos arată cum să prezentați mai multe activități conexe într-o fișă) 
Țintă strategică De copiat din 

strategie 
Prognoza 
valorii 
indicatorului 
pentru anul 
analizat 

De copiat din 
planul de 
acțiune 
pentru anul 
care este 
analizat 

Valoare reală 
2017 

Specificați 
valoarea reală 
pe baza 
cercetării și a 
datelor 
colectate 

Procentaj 
progres raportat 
la ținta 
strategică: 

Acolo unde este posibil, în special în cazul în care există obiective cantitative, 
arătați procentul de progres în raport cu ținta finală; de exemplu, dacă 
obiectivul este de a construi 100 de clădiri și, până acum, am construit 25, 
indicați: Finalizat 25% 

Responsabilitate De copiat din strategie și din planul de acțiune, chiar dacă este necesară o 
schimbare, nu faceți schimbarea aici, ci în recomandare și furnizați și o 
justificare. 

Buget an curent (Total/Lei) Dacă este 
disponibil, 
introduceți 
aici 

Real an curent (Total/Lei) Dacă este 
disponibil, 
introduceți 
aici 

Total  Total  
Buget Guv.  Buget Guv.  
POCU, etc.  POCU, etc.  
Comentarii privind aspectele tehnice 

• Evitați comentariile personale. 
• Rezumați-vă la aspecte factuale legate de caracteristicile produselor, de exemplu,  

o Utilitatea lor ca element de bază pentru atingerea țintelor strategice naționale 
o Standardele utilizate pentru a le dezvolta 
o Obstacole și oportunități în execuție 
o Resurse alocate pentru a fi executate; Resurse umane insuficiente; Materiale și resurse 

informaționale. 
• Datele pot include: 

o Datele de depunere 
o Linkuri internet 
o Numerele oficiale ale guvernului privind reglementările 

• Ori de câte ori se evidențiază o problemă, un obstacol sau o provocare, ar trebui să sugerați 
o posibilă soluție sau direcție de acțiune care ar putea duce la o soluție. 

Comentarii asupra aspectelor financiare 
• Adecvarea resurselor financiare (prea multe sau prea puține) 
• Disponibilitatea resurselor financiare 

Recomandare 
• Toate recomandările ar trebui să apară aici. Recomandările pot include: 

o Eliminarea unei măsuri 
o Modificarea unei măsuri 
o Modificarea unui indicator 
o Modificarea valorii unei ținte strategice 

• Indiferent de ceea ce se recomandă, este imperios necesar să oferiți o justificare. O 
justificare include: 

• De ce propuneți modificarea (inclusiv ștergerea) 
• Efectul pe care îl va avea asupra strategiei globale 
• Dacă propuneți o modificare, introduceți o nouă formulare. 

Recomandări privind planul de lucru 
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• Arătați cum va afecta această activitate următorul plan de lucru. În ce măsură ar trebui 
suspendată, schimbată, continuată, reorientată etc. 

 
Exemple de prezentări după model 
 
OBSERVAȚIE: Aceste exemple sunt oferite în scop demonstrativ și nu reprezintă bogăția 
conținutului așteptat sau dovezile necesare. 
 
Exemplu de activitate unică în curs de desfășurare. 
 

Pilon/obiectiv strategic: Creșterea relevanței...  
Direcția de acțiune: nr 1 actualizarea instrumentelor... 
Măsură: nr 1.5 dezvoltarea/revizuirea fundamentelor...  
Acțiune/acțiuni 2017: 1.5.1 dezvoltarea/revizuirea curriculumului 
pentru programul tehnic...  

Situație: În curs 
 

Țintă 2020 Curricula 
2020 

Indicator 
2017 

Curricula 133 Real 2017 Curricula 200 

Procentaj progres 
raportat la ținta 
strategică: 

10%  

Responsabilitate CNDIPT 
Buget 2017 N/A Real 2017 N/A 
Specificați sursa  Specificați sursa  
    
Comentarii privind aspectele tehnice: 
Curricula rezultată s-a dovedit a fi relevantă pentru piața muncii prin consultarea cu operatorii 
economici. Școlile locale sunt implicate în dezvoltarea curriculei, ceea ce asigură consolidarea 
parteneriatului între școli și sectorul economic local și, prin urmare, o mai mare relevanță pentru 
piața muncii locală.     
Curricula acoperă nivel 3 EQF și nivelul 4 EQF și acoperă meserii cum ar fi mecanic auto, 
tehnician electro-mecanic pentru mașini industriale, IVC, printre multe altele. 
 
Revizuirile au fost realizate pe baza standardelor de formare axate pe rezultatele învățării. 
 
Comentarii asupra aspectelor financiare 
N/A 
 
Recomandare 
Pentru restul PTS și Curriculum-ului: același mecanism va fi urmat pentru a asigura relevanța 
pentru piața muncii la nivel local și pentru aderarea la Cadrul European al Calificărilor. 
Recomandarea pentru planul de lucru următor 
Continuați pe baza recomandărilor tehnice 

 
Exemplu de activități integrate multiple care se află în stadii de progres diferite 
 
Activitățile prezentate mai jos de la 7.3.1 la 7.3.7 aparțin aceleiași măsuri și sunt destinate să realizeze 
un singur produs, și anume campania de promovare a ÎPT. Activitățile pot fi prezentate împreună, iar 
situația lor este indicat. 
 

Pilon/obiectiv strategic: nr. 2 creșterea participării...   
Direcția de acțiune: nr. 7 dezvoltarea marketingului... 
Măsură:  7.3 campanii de promovare a ÎPT...  
Acțiune/acțiuni 2017:   Situație:  
7.3.1 Creare și difuzare 1 spot audio În curs 
7.3.2 Creare și diseminare 2 newslettere Finalizată 
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7.3.3 Creare și diseminare online 2 testimoniale  Neîncepută 
7.3.4 Dezvoltarea unui modul interactiv pentru elevi la 
www.alegetidrumul.ro  

Finalizată 

7.3.5. Pregătirea broșurii privind admiterea la nivel de județ Finalizată 
7.3.6. Prezentare ofertă ÎPT la nivel județean /regional și exemple de 
bune practici și succese în carieră în cadrul evenimentelor tip târg.  

Finalizată 

7.3.7. Campanii de comunicare a exemplelor de bune practici și de 
prezentare a exemplelor de carieră de succes ale absolvenților ÎPT, 
organizate la nivel județean și regional 
 

Finalizată 

Țintă 2020 50.000 elevi 
la care a ajuns 
mesajul 

Indicator 
2017 

30.000 elevi 
la care a ajuns 
mesajul 

Real 2017 0 elevi la care 
a ajuns 
mesajul 

Procentaj progres 
raportat la ținta 
strategică: 
 

0% (0 ÷ 50000 = 0 X 100 = 0%) 

Responsabilitate Agenție ÎPT  
Buget 2017 355.000 LEI Real 2017 155.000 LEI 
 
Comentarii 
În ciuda faptului că obiectivul stabilit în 2017 nu a fost atins, s-au făcut multe eforturi pregătitoare, 
care ar trebui să fie utile pentru a ajunge la publicul țintă înainte de 2020. 
7.3.1 Spotul media a fost produs, dar nu a fost difuzat; echipa intenționează să îl difuzeze în 2018, 
când va avea un impact mai mare în legătură cu data difuzării 
7.3.2 Mai degrabă decât să dezvolte buletine informative, echipa a optat pentru fișele factuale, 
deoarece acestea sunt mai ușor de distribuit electronic, mai ușor de produs și mai ușor de consumat.  
Comentarii asupra aspectelor financiare: 
Rămân 200.000 lei în buget, ceea ce ar trebui să fie suficient pentru a demara eforturile de 
contactare și difuzare. 
 
Recomandare 
 

 
Exemplu de activități multiple neintegrate în cadrul unei singure măsuri 
 
În acest exemplu, există două activități în cadrul măsurii, dar ele nu sunt integrate, prin urmare nu este 
nevoie să se repete informațiile privind pilonul, direcția de acțiune sau măsura. Pur și simplu copiați 
porțiunea din tabel, de la rândul pentru acțiune la cel pentru recomandare și adăugați-o în partea de jos 
a primului tabel.  

Pilon/obiectiv strategic: 1 
Direcție de acțiune: 5 îmbunătățirea finanțării publice și private 
Măsură: 5.1 dezvoltarea mecanismelor pentru finanțarea PPP 
Acțiune/acțiuni 2017: 5.1.1 dezvoltarea unui proiect/unei propuneri de 
finanțare 

Situație:  

Valoare indicator 2017  1 n doc Real 2017  
Procentaj progres raportat la ținta 
strategică: 

 

Responsabilitate ANC 
Buget 2017  Real 2017  
Comentarii 

Recomandare 
 
Acțiune/acțiuni 2017: 5.1.2 dezvoltarea unui proiect/unei propuneri de 
mecanism de finanțare  

Situație:  

http://www.alegetidrumul.ro/
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Valoare indicator 2017   Real 2017  
Procentaj progres raportat la ținta 
strategică: 

 

Responsabilitate CNDIPT 
Buget 2017  Real 2017  
Comentarii 

Recomandare 
 

Plan anual de activități (2018) 

Raportul anual de monitorizare este incomplet fără un plan de activitate corespunzător pentru anul 
următor. Acest subiect a fost discutat pe larg în corpul Metodologiei M & E. Planul de lucru este derivat 
parțial prin analizarea performanțelor anului precedent, ceea ce include examinarea detaliată a 
progresului pentru fiecare activitate. Examinarea performanței trebuie să ia în considerare oportunitatea 
acțiunilor în raport cu măsurile; cu alte cuvinte, este măsura potrivită în mediul de reglementare și 
contextul sectorului și suntem siguri că activitățile pe care le proiectăm vor contribui la atingerea 
rezultatelor (rezultatelor finale) așteptate în cadrul măsurilor? Prin urmare, planul de activitate nu este 
o desemnare mecanică a activităților, ci o proiectare a activităților care ne ajută să ne apropiem de 
obiectivele prevăzute în cele patru strategii. 
 
Un aspect important de luat în considerare este acela că este necesar să se identifice, în cadrul planului 
de activitate, domenii care necesită o mai bună coordonare, în special în ceea ce privește schimbul de 
date. De exemplu, examinând activitățile din 2017 din cadrul Grupului de lucru ÎPV, s-a observat în 
repetate rânduri că centrele de autorizare nu raportează și, dacă sunt, rapoartele nu au corență, ceea ce 
face ca analiza să fie extrem de dificilă. Deși s-a găsit o soluție temporară pentru raportul din 2017, 
ANC, care este principala agenție de contact pentru Centrul de autorizare, trebuie să includă în anii 
următori o activitate legată de planificarea colectării datelor și dezvoltarea proceselor și formatelor 
pentru o mai bună partajare a datelor. Acesta a fost doar un exemplu; celelalte strategii se confruntă cu 
provocări similare care nu pot fi respinse și trebuie abordate. Pe scurt, dezvoltarea unui sistem eficient 
de partajare a informațiilor pentru perioada de după 2020 reprezintă un factor important pentru succesul 
și durabilitatea strategiilor. 
 
Note generale privind procesul și modelul pentru planificare 
Modelul prezentat în acest document este similar cu cel utilizat de grupurile de lucru pentru a elabora 
planurile de acțiune pentru anul 2017. S-au făcut ajustări minore pentru a fi utilizate în 2018. Ajustările 
viitoare ar putea fi posibile deoarece grupurile de lucru devin mai familiarizate cu metoda Planului 
detaliat al activităților și a managementului bazat pe rezultate. Un plan nu este o știință exactă. El 
bazează pe ipoteze studiate și pe previziuni rezonabile. Următoarele aspecte metodice ar trebui să fie 
urmate în planificarea activităților: 

• Ce acțiuni se bazează pe realizările anului precedent? 
• Ce acțiuni vor ajuta, cel mai probabil, la realizarea obiectivelor măsurilor? 
• Ce condiții preliminare sunt necesare pentru implementarea acțiunilor? 
• Ce se poate face pentru a ajuta la dezvoltarea acestor condiții prealabile? 
• Când ne așteptăm în mod rezonabil ca aceste condiții prealabile să fie în vigoare? 
• Cât timp există pentru a realiza activitățile?  Dacă o condiție prealabilă este o lege sau o 

disponibilitate de finanțare și grupul de lucru determină (prin consultări cu părțile 
corespunzătoare) că precondiția va fi pusă în aplicare în iunie, de exemplu, atunci grupul de 
lucru poate planifica doar pentru 6 luni. 

• Când sunteți confruntați cu precondiții care nu se află în autoritatea Grupului de Lucru, nu 
ignorați măsura, investigați ce acțiuni pot fi întreprinse pentru a fi pregătite, astfel încât, atunci 
când există o condiție prealabilă, Grupul de lucru și agențiile de implementare să fie pregătite 
să avanseze. 

• Fiți clari în legătură cu produsul. De exemplu, este vorba depregătirea unui regulament sau 
aprobarea unui regulament? Acest lucru va contribui la stabilirea indicatorilor și a obiectivelor 
anuale adecvate. 
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Plan de acțiune pentru 2018  
NUMELE STRATEGIEI 

Obiectivul strategic/ Pilonul 1: TITLUL OBIECTIVULUI STRATEGIC SAU 
PILONULUI 

Direcția de 
acțiune 

Măsură/ac
țiune 

Indicatorii 
strategiei 

Țintă 
strategic

ă 

Acțiuni 
specifice 

2018 

Începere Finaliz
are 

Valoarea 
indicatorulu

i pentru 
2018 

 

Sursa 
datelor 
pentru 

indicatori
i atinși în 

2018 

Bugetul 
pe 2017 
defalcat 
pe surse 

de 
finanțare 

Inst. 
Responsab
ili/implicaț

i 

BN
23 

Alt
e 
sur
se 

Fiecare 
strategie 
folosește un 
termen 
diferit 
pentru 
această 
coloană: 
direcție de 
acțiune, 
fundamenta
rea; 
reprezentati
v, etc.  
 
Copiați 
textul 
corespunzăt
or din 
strategie în 
această 
celulă - nu 
modificați 

1.1 Copiați 
măsura din 
strategie 
aici 
 

Copiați 
indicatorul 
din 
strategie 
aici - nu 
modificați 

Copiați 
ținta din 
strategie 
aici 

Acțiune 1.1.1 
pentru 2018 
 
Nu lipiți pur 
și simplu  
ceva din 
strategie, ci 
luați în 
considerare 
acțiunile 
specifice care 
pot fi 
întreprinse în 
intervalul de 
timp respectiv 
 

În această 
coloană și în 
următoarea: 
Introduceți 
datele de 
demarare și 
finalizare 
așteptate. 
Acestea pot fi 
presupuneri 
rezonabile.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specificați în 
mod clar 
indicatorul și 
valoarea 
acestuia 
pentru 2018. 
Rețineți că 
trebuie să 
articulați în 
mod clar 
ceea ce veți 
măsura pe 
baza 
obiectivului 
pe care vă 
propuneți să-
l realizați. 
Nu țintiți 
dincolo de 
ceea ce 
intenționați 
să realizați. 

Această 
coloană se 
referă la 
dovezi; de 
unde veți 
obține 
informații
le pentru a 
confirma 
că ați 
atins ținta 
anuală? 

  Precizați 
entitatea 
responsabil
ă din 
strategie 
 
 
Adăugați 
alte entități 
care trebuie 
să fie 
implicate 
 
(păstrați-le 
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ANEXA 3: GHID PENTRU TERMENII DE REFERINȚĂ PRIVIND 
STUDIILE DE EVALUARE A IMPACTULUI 
3.1 Implementarea unui program de ajutor financiar condiționat – “Fiecare copil la 
grădiniță”  
Scop: Evaluarea efectelor implementării Programului de ajutor financiar condiționat - "Fiecare copil în 
grădiniță" l-a avut asupra beneficiarilor săi. 

Context: Analiza de impact se realizează ca parte a evaluării implementării Strategiei de reducere a 
abandonului școlar timpuriu în România; unul dintre pilonii acestui program vizează sprijinirea 
accesului la educație pentru fiecare copil. Analiza propusă se bazează pe respectarea dreptului 
fundamental la educație garantat fiecărui copil, dar și pe politicilor suplimentare aplicate care vizează 
creșterea accesului și participării la educație.  

Analiza impactului se concentrează pe următoarele obiective: 

• Colectarea datelor relevante privind intervențiile la nivelul preșcolar în vederea creșterii 
participării copiilor la educație. 

• Analiza efectului finanțării tichetelor sociale asupra beneficiarilor direcți, a copiilor din 
grădiniță și a beneficiarilor indirecți (familii, cadre didactice). 

• Implementarea programului de tichete sociale și corelarea cu creșterea participării la educație. 

Grup țintă:  

• Beneficiari direcți (copii, familiile lor) 
• Personalul didactic care sprijină implementarea programului "Fiecare copil în grădiniță" 

(profesor preșcolar, asistenți didactici) 
Metodologie de implementare 

Analiza literaturii de specialitate în domeniul sprijinirii participării copiilor preșcolari la educație. 
Vor fi luate în considerare modelele teoretice, studiile empirice, modelele specifice de intervenție axate 
pe participarea copiilor de vârstă preșcolară la educație. Se va acorda atenție studiilor care analizează 
costurile implicate pentru sprijinirea participării copiilor preșcolari la educație și beneficiile pe termen 
lung la nivel de individ, familie, comunitate și țară. 

Analiza literaturii constă în mai multe etape majore: 

• Colectarea de informații relevante privind studiile, rapoartele privind sprijinirea participării 
copiilor preșcolari la educație și organizarea acestora în mod consecvent (ordine alfabetică, 
ordine cronologică). 

• Identificarea analizelor rezultate din simulări sau alocări financiare pentru a sprijini participarea 
la educație, cu accent pe educația preșcolară. 

• După inventarierea literaturii în domeniu, identificarea aspectelor de evaluare care ar putea 
structura în continuare abordarea analitică. După analiza documentației, se vor identifica 
probleme, care se pot referi la: specificitatea grupurilor de copii susținute de mecanisme prin 
intervenție adaptate, tipologia familiilor de origine sau a comunităților din care fac parte, 
sisteme de monitorizare a parcursului educaționale al copiilor, riscurile potențiale care ar putea 
avea un impact asupra grupului țintă, etc. (problemele sunt enumerate doar în scop ilustrativ). 
Principalele date colectate pot fi înregistrate în fișele de documentare și structurate într-o bază 
de date cuprinzătoare, pentru a oferi o imagine permanentă a domeniului supus analizei. De 
asemenea, această bază de date trebuie să demonstreze utilizarea unei imagini cuprinzătoare și 
integrate a fenomenului supus analizei. Baza de date trebuie să conțină cel puțin informații 
privind: documentul, sursa, principalele idei. 

• Elaborarea unui rezumat relevant pentru subiectul abordat - sprijin financiar prin intermediul 
tichetelor, pentru a încuraja și sprijini participarea copiilor preșcolari la educație. În plus față de 
informațiile calitative și cantitative din analizele și studiile relevante, 
informații privind metodologiile analitice, prezentarea circumstanțelor/contextului evaluării, se 
includ, de asemenea, concluziile relevante. 
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Dezvoltarea metodologiei de evaluare, analiză și interpretare a datelor se bazează pe ideea că 
evaluarea impactului va trebui să măsoare efectul net al intervenției, efectul intervenției asupra grupului 
țintă, prin izolarea efectelor care ar fi rezultat dintr-o "evoluție naturală" a grupului țintă, fără punerea 
în aplicare a intervenției. 

În aceste condiții, este important să se aleagă și să se definească metodele și instrumentele de evaluare 
care să fie adecvate pentru: 

• Întrebările generale, fundamentale ale evaluării și contextul pe care s-a realizat intervenția la 
nivel preșcolar (oferirea de tichete de masă condiționate, pentru a sprijini participarea la 
educația preșcolară). 

• Structura datelor și a surselor de date existente. 

Pentru a obține rezultate și concluzii relevante, ar trebui colectate trei tipuri de date: 
• Datele primare, prezente la nivel național, date oficiale gestionate la nivelul sistemului de 

învățământ din România (se concentrează pe datele din sistemul de învățământ preșcolar) - date 
obținute de la Sistemul Informațional Integrat de Învățământ din România (SIIIR), de la 
Institutul Național de Statistică (INS). 

• Colectarea de date de la diferite categorii de participanți relevanți pentru intervenție prin tichete 
condiționate pentru copiii preșcolari. 

După colectare, datele fac obiectul unor filtre diferite ce vizează:  
• identificarea omisiunilor și corectarea acestora; 
• verificarea consecvenței datelor (măsura în care acestea sunt coerente și susținute); 
• corelarea lor cu efectuarea unor analize complexe. 

 

Metode și tehnici de colectare a datelor și a informațiilor  

Pentru a efectua analize relevante, este necesar să se colecteze date coerente, utilizând diverse 
instrumente adaptate populațiilor investigate și subiectelor supuși analizei. Se vor colecta date 
cantitative și calitative. 

Metode de investigare:  
 Analiza documentelor oficiale - înregistrări care evidențiază prezența copiilor în învățământul 

preșcolar, fișe de evaluare bianuală completate de către cadrele didactice din învățământul 
preșcolar, fișele de evaluare completate de consilierul școlar vor fi revizuite. 

 Studiu pe bază de interviu - se vor realizate interviuri de grup cu participarea cadrelor didactice 
care au în clasele lor copii care primesc tichete condiționate; interviuri individuale cu cadrele 
didactice cu funcție de conducere; interviuri individuale cu părinții copiilor care beneficiază de 
tichete preșcolare; interviuri individuale cu cadrele didactice care dețin funcții de conducere și 
de control (inspectori școlari); interviuri individuale cu mediatorul școlar (dacă există). 

 Examinarea directă neparticipantă - desfășurată asupra activităților grădiniței. 
 Studiu pe bază de chestionar - personalul didactic cu funcții de conducere (directori de 

grădinițe, directori ai școlilor primare care includ grădinițe în structura lor) va primi 
chestionare. 

 Studiu de caz - aceasta se va efectua pentru copiii pentru care utilizarea tichetelor preșcolare a 
însemnat mult mai mult decât sprijin financiar pentru participarea la educație. 

Instrumente folosite pentru colectarea de date: 
 Fișa / chestionarul  instituției de învățământ trimis directorului: va colecta date privind numărul 

de copii înscriși (clasificați pe grupuri, beneficiari de tichete condiționate), frecvența școlii, 
informații despre cadre didactice (calificarea, statutul, stabilitatea poziției, participarea la 
programe de formare), informații despre mediul social și familial al copiilor (educația părinților, 
ocupare), informații despre specificitatea comunității (structura etnică, mobilitatea socio-
demografică a comunității, potențialul economic), informații despre activitățile extrașcolare 
desfășurate în grădinițe. 
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 Ghiduri individuale de interviu pentru: profesorilor cu responsabilități de conducere; părinți; 
cadre didactice cu funcții de orientare și control; mediator școlar (acestea vor fi diferite, 
adaptate fiecărei categorii de personal investigate). 

 Ghiduri de interviu destinate cadrelor didactice. 
 Foaie de examinare destinată copiilor înscriși în grădinițe și care au beneficiat de tichete sociale. 

Populație inclusă în studiu 

Pentru a colecta date relevante pentru analiza propusă și pentru a trage concluzii relevante, ancheta a 
vizat diferite categorii de participanți la educația copiilor, în legătură cu oferirea de tichete sociale 
pentru grădinițe. Pentru fiecare dintre categoriile de populație investigate, vor fi folosite instrumente 
adaptate pentru a obține cele mai relevante și mai consecvente date. 

• Personalul didactic care lucrează cu copiii care beneficiază de tichete sociale preșcolare - 
deoarece aceștia sunt categoria profesională direct implicată în lucrul cu copiii care primesc 
tichete sociale, informațiile furnizate de această categorie vor acoperi atât particularitățile 
beneficiarilor direcți ai tichetelor, cât și aspectele legate de acestea eforturilor depuse de 
personalul didactic pentru a sprijini participarea acestor copii la educație. Categorii de probleme 
abordate / discutate cu profesorii preșcolari în cadrul discuțiilor de grup privind: participarea la 
educația copiilor care beneficiază de tichete sociale (înscriere, frecvență, motivare, implicare, 
tranziție către învățământul primar); implicarea părinților în sprijinirea traseului educațional al 
copiilor (interes, îndrumare, implicare în activitățile de grădiniță); activitatea didactică 
(metodele și tehnicile utilizate în activitatea didactică și adaptarea acestora la specificul copiilor 
vulnerabili, pașii întreprinși pentru transformarea condiționalității financiare în motivație 
intrinsecă pentru participarea la educație); sprijinirea cadrelor didactice (participarea la 
programe de formare pentru dezvoltarea competențelor profesionale adecvate pentru lucrul cu 
copii din medii defavorizate, colaborarea cu consilierii școlari, colaborarea cu mediatorul 
școlar, colaborarea cu reprezentanții comunității); factorii de succes și provocările privind 
păstrarea în școală a copiilor care primesc tichete sociale. 

• În fiecare grădiniță care participă la studiu, toate cadrele didactice vor fi invitate să participe la 
discuțiile de grup, astfel încât să se determine aspectele care se aplică în general în comunitate, 
precum și aspecte specifice care ar putea aduce cunoștințe suplimentare, contextualizate cu 
privire la efectele tichetelor sociale asupra participării la educație a copiilor preșcolari din medii 
defavorizate din punct de vedere social și economic.  

• Personalul didactic cu funcții de conducere - aceștia vor fi principala sursă de informare cu 
privire la numărul de copii din învățământul preșcolar și frecvența participării la activități 
preșcolare, precum și modul în care acești copii ar putea fi identificați, și strategiile de includere 
și păstrare a acestora în învățământul preșcolar. Această categorie de personal va fi 
responsabilă, pe de o parte, de furnizarea datelor din chestionarul adresat unității de învățământ 
(preșcolar) în care sunt înscriși copiii care beneficiază de tichete sociale. Pe de altă parte, 
directorul unitate de învățământ preșcolar/de școală cu unitate de învățământ preșcolar inclusă 
va fi invitat să răspundă la un interviu semi-structurat, concentrându-se asupra opiniilor sale cu 
privire la: relevanța, pentru specificul comunității, a măsurii de susținere prin tichete sociale a 
participării la educație a copiilor care provin din medii defavorizate; solicitări din partea 
părinților /comunității privind înscrierea /participarea copiilor în învățământ preșcolar; sprijinul 
autorităților (primăria, Inspectoratul Școlar Județean) în vederea școlarizării copiilor care 
primesc tichete sociale; colaborarea cu părțile relevante implicate în identificarea și 
implementarea celor mai bune strategii de păstrare a copiilor în sistemul educațional (profesori 
preșcolari, asistenți pedagogi, consilier școlar, medic specialist în limbaj și vorbire, inspector 
specializat, profesori metodologi, mediator școlar, asistent medical comunitar). 

• Numărul respondenților din această categorie va fi același cu numărul de grădinițe incluse în 
eșantionul intervievat. Pentru instituțiile preșcolare satelit, situate în comunități mici, izolate, 
informațiile solicitate prin interviu vor fi colectate de la coordonatorul instituției preșcolare 
satelit (și nu de la directorul școlii primare cu personalitate juridică), deoarece coordonatorul 
cunoaște mai bine realitatea și specificitatea locală. 
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• Familii de copii care beneficiază de tichete sociale Interviurile individuale se vor desfășura 
cu părinții copiilor care beneficiază de tichete condiționate, pentru a identifica relevanța acestui 
sprijin financiar pentru traseul educațional al copiilor. Trebuie luate în considerare aspecte 
precum: creditul acordat educației pentru inserția socială și profesională; disponibilitatea 
investițiilor în educație și formare; sprijinul acordat în preșcolar (de exemplu, implicarea în 
activități extrașcolare); contextul cultural al familiei 

• Personal didactic cu responsabilități de luare a deciziilor și de control Interviurile 
individuale se vor desfășura cu inspectori școlari care sunt direct implicați fie în susținerea 
participării la educație a copiilor din comunitățile defavorizate, fie în sprijinirea și 
monitorizarea activității cadrelor didactice care predau copiilor care beneficiază de tichete 
sociale. Aspectele investigate în această categorie profesională se referă la probleme legate de: 
facilitarea accesului copiilor la resurse; facilitarea accesului la informații și sprijin metodic 
pentru cadrele didactice preșcolare; dezvoltarea rețelelor de sprijin pentru copii, pentru a 
asigura participarea lor la educație pe termen lung. 

• Reprezentanți ai comunității locale Interviurile individuale se vor desfășura cu reprezentanți 
ai comunității locale implicați direct în identificarea copiilor vulnerabili (responsabilii cu 
recensământul populației), în tratarea cererilor/ dosarelor pentru sprijin financiar /tichete 
sociale și în verificarea prezenței copiilor în învățământul preșcolar. Se vor discuta următoarele 
aspecte: legislația care sprijină acordarea tichetelor, efecte neașteptate la nivel comunitar, 
restricții privind acordarea tichetelor sociale, sprijin acordat de autoritățile locale pentru 
implementarea programului de tichete sociale, colaborarea cu autoritățile școlare și din sistemul 
de învățământ, colaborarea cu familiile care beneficiază de tichete sociale în învățământul 
preșcolar. 

• Copiii care beneficiază de tichete sociale. Pot fi obținute informații relevante privind 
integrarea și participarea la activitățile preșcolare prin examinarea directă a acestor copii pe tot 
parcursul întregului program preșcolar, mai degrabă decât în timpul activității didactice. 
Examinarea va cuprinde aspecte precum: dezvoltarea fizică, sănătatea individuală și igiena; 
dezvoltarea socio-emoțională; capacități și atitudini de învățare; dezvoltarea limbajului și a 
comunicării; dezvoltarea cognitivă și dobândirea de cunoștințe despre lume.  

Eșantionare  

Pentru a investiga toate aspectele relevante pentru politica de sprijinire a participării copiilor din 
comunitățile dezavantajate la educație prin intermediul programului de tichete condiționate, se va 
determina un eșantion național corespunzător al unităților educaționale formate din copii care au dreptul 
la tichete sociale. Toate instrumentele de colectare a datelor se aplică în instituțiile preșcolare incluse 
în eșantion. De asemenea, instrumentele se vor aplica Inspectoratului Școlar Județean căruia îi sunt 
subordonate instituțiile preșcolare unde se aplică instrumentele.  

Baza de eșantionare constă în instituția de învățământ la care participă copiii care beneficiază de tichete 
sociale, în timp ce criteriile de eșantionare vor fi structurate în funcție de mediul de rezidență al 
instituției școlare și al rețelei școlare. Eșantionul este structurat după cum urmează: 

• Mediul de rezidență al unității de învățământ va constitui criteriul de selecție primordial, iar acest 
lucru va fi împărțit în funcție de numărul locuitorilor din mediul urban și, respectiv, de indicele de 
dezvoltare a comunei pentru mediul rural. 

Mediul de 
rezidență 

Categorii 

Urban – 
dimensiunea 
orașului 

București Peste 100.000 
rezidenți 

50.000-
100.000 
rezidenți 

20.000-
50.000 
rezidenți 

Sub 20.000 
rezidenți 

Rural - indexul de 
dezvoltare a 
comunelor 

sub 40 41 – 80 81 – 120 121 – 160 peste 161 
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• O selecție a grădinițelor în care copiii beneficiază de tichete sociale trebuie să se desfășoare pe 
baza rețelei preșcolare. Datele privind instituțiile care includ copiii care beneficiază de tichete 
școlare vor fi obținute prin interogarea SIIIR (Sistemul Informațional Integrat al Învățământului 
din România). Având în vedere că numărul copiilor care beneficiază de tichete variază lunar, se 
vor lua în considerare toate instituțiile preșcolare unde sunt înscriși copii care beneficiază de 
tichete sociale.  

Eșantionul final al unităților de învățământ investigate se va determina în funcție de rețeaua instituțiilor 
unde sunt înscriși copii de vârstă preșcolară. Pentru fiecare instituție de învățământ inclusă în eșantion, 
se va selecta o instituție educațională cu profil similar (zonă de reședință, număr de locuitori, indice de 
dezvoltare a comunei), dar în care copiii nu beneficiază de tichete preșcolare.  

Rezultate așteptate 

• Raport de cercetare privind impactul acordării tichetelor preșcolare condiționate 
• Instrumente de cercetare 
• 10 studii de caz care documentează relevanța politicii de participare preșcolară pe bază de 

tichete 
 

3.2 Efectul măsurilor de prevenire a abandonului școlar asupra participării la 
învățământul superior  
 
Scop: Analiza măsurilor întreprinse în cadrul sistemului de învățământ superior pentru a combate și a 
preveni abandonul școlar, corelate cu măsurile menite să mențină studenții în programele de studiu în 
care sunt înscriși până la finalizarea studiilor prin promovarea examenului final și absolvire. 

Context: Populația de studenți a înregistrat o tendință descendentă în ultimii ani, fiind de asemenea 
afectată și de evoluția demografică negativă. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de 
Statistică, populația rezidentă din România este în scădere pentru toate grupele de vârstă 
corespunzătoare nivelului de învățământ superior. În plus, numărul absolvenților de bacalaureat este în 
scădere și mai mulți adulți ar trebui atrași înapoi către obținerea unei diplome de învățământ superior. 
Astfel, numărul studenților înscriși în sistemul universitar din România a scăzut cu aproximativ 3,6 mii. 
Scăderea este mai semnificativă în sistemul universitar privat (unde, de exemplu, în anul universitar 
2016/2017, numărul studenților înscriși a fost sub 67.000). 

Relevante pentru discuția noastră și, în principal, pentru eficiența internă a sistemului de învățământ 
superior sunt datele referitoare la durata medie a frecventării programelor de învățământ superior (un 
indicator care exprimă numărul mediu de ani de învățământ superior la care a participat un elev în mod 
de vârstă corespunzătoare: (19-23 ani) - Conform Raportului privind starea sistemului de învățământ 
superior din România, indicatorul care acționează ca măsură de păstrare a studenților în sistemul de 
învățământ raportează variații de 0,1 ani între anii universitari consecutivi. Pentru anul universitar 
2016/2017, în medie, participarea la învățământul superior a fost de 1,4 ani, potrivit datelor furnizate 
de Institutul Național de Statistică (1,5 ani - studenți de sex feminin și respectiv 1,2 ani - studenți de sex 
masculin).  

Având în vedere toate cele de mai sus, se pune următoarea întrebare: care sunt măsurile, strategiile și 
politicile care trebuie adoptate atât în cadrul sistemului, cât și la nivel de universitate (având în vedere 
autonomia universitară) pentru prevenirea și combaterea abandonului școlar în învățământul superior. 
Mai mult, finalizarea studiilor prin promovarea cu succes a unui examen de absolvire este un pas necesar 
pentru a certifica competențele și în vederea potențialei utilizări a acestora în mediul profesional. 

Grup țintă: Având în vedere că ratele de părăsire a elevilor sunt notate în toate cele trei programe de 
studiu definite de sistemul Bologna (Licență, Master, Doctorat), analiza include studenți din toate aceste 
programe de studii. 

Pentru a răspunde la întrebările de cercetare adresate la nivelul învățământului universitar, sunt stabilite 
următoarele obiective: 

• Identificarea măsurilor de succes pentru reducerea ratei abandonului în învățământul 
superior și, respectiv, pentru obținerea diplomei 
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• Identificarea factorilor de risc care duc la abandon școlar în învățământul superior 
• Analiza eficienței și eficacității măsurilor de intervenție dezvoltate la nivel universitar 

pentru a prelungi durata medie a prezenței în învățământul superior 

Metodologie pentru implementarea evaluării 

Analiza literaturii de specialitate se axează pe studiile și rapoartele relevante pentru sistemul 
universitar din România, concentrându-se pe exploatarea studiilor care iau în considerare măsurile și 
politicile de stimulare a participării la educație și formare în învățământul superior. Pentru fundamentare 
pe date statistice va fi utilizat Raportul privind starea învățământului superior în România, dar și studii 
OCDE, UEFISCDI, BM sau studii și rapoarte realizate de instituții și centre cu expertiză în domeniul 
învățământului superior. 
Pentru a analiza literatura de specialitate și pentru a identifica aspectele principale relevante pentru 
subiectul în cauză, va fi elaborată o listă de analiză care va înregistra:  

- principalele sisteme / măsuri de intervenție la nivelul învățământului superior pentru a sprijini 
participarea studenților la educație și formare; 

- categoriile de beneficiari și rezultatele de care beneficiază; 
- sisteme de monitorizare și de intervenție timpurie pentru studenții cu risc de părăsire timpurie 

a școlii. 
 

Dezvoltarea metodologiei de evaluare, analiză și interpretare a datelor 

Metodologia de evaluare, analiză și interpretare a datelor vizează identificarea măsurilor promovate și 
implementate în cadrul sistemului de învățământ superior sau la nivel de centru universitar pentru 
prevenirea și combaterea părăsirii timpurii a educației și susținerea finalizării studiilor prin promovarea 
examenului final. În acest scop, vor fi propuse mai multe metode și instrumente de colectare a datelor 
care vor evidenția: 

- relevanța măsurilor existente, în vederea prevenirii părăsirii timpurii a școlii și sprijinirea 
finalizării studiilor de către studenți; 

- gradul în care măsurile, practicile, politicile și strategiile existente sunt, pe de o parte, cunoscute 
de potențialii beneficiari și, pe de altă parte, de părțile responsabile cu implementarea acestora; 

- accesibilitatea serviciilor de sprijin pentru studenți, pentru a continua studiile universitare și 
pentru a le finaliza; 

- coerența și eficiența internă a sistemului universitar în ceea ce privește consecvența dintre 
diferitele niveluri incluse și facilitarea tranziției de la un program de studii la altul. 

Pentru a investiga toate aceste domenii, este necesară dezvoltarea unui instrument complex de colectare 
a datelor, prin exploatarea contribuției metodelor de cercetare științifică. Se vor colecta următoarele 
date: 

- date primare privind populația de studenți și participarea la educație în sistemul de învățământ 
universitar, pe diferite programe de studii (date furnizate de Institutul Național de Statistică); 

- colectarea datelor de la diferite părți relevante din cadrul sistemului de învățământ universitar. 
 

Se vor folosi diferite surse de date, iar după colectare vor fi utilizate filtre diferite, în vederea: 
- identificării omisiunilor; 
- verificării consecvenței datelor; 
- corelarea în vederea analizelor complexe și contextualizate. 

 

Metode și tehnici pentru colectarea de date: 

Analiza rezultatelor măsurilor de prevenție a părăsirii timpurii și de sprijinire a finalizării studiilor va fi 
efectuată prin următoarele metode de investigare: 

- Analiza documentelor oficiale - efectuată pe documentele de politici educaționale emise la 
nivelul sistemului de învățământ, dar și pentru documentele de politici care sprijină participarea 
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la educație la nivelul centrului universitar (de exemplu: programe, proiecte desfășurate la nivel 
universitar sau în consorții universitare). 

- Investigarea actorilor educaționali direct implicați în susținerea participării la educație și 
formare a studenților - interviuri individuale vor fi efectuate cu: cadre didactice (selectate astfel 
încât să includă toate posturile didactice), cadre didactice care dețin funcții de conducere în 
cadrul facultăților / universităților, cu personalul departamentului de „Consiliere și orientare în 
carieră", reprezentanți ai organizațiilor studențești, reprezentanți ai serviciilor sociale. 

- Sondaj pe bază de chestionar, efectuat în rândul studenților, pentru a identifica riscul părăsirii 
timpurii, precum și potențialii factori de risc. 

- Studii de caz care implică studenți rezilienți. 

Instrumentele utilizate pentru colectarea datelor vor fi: 

- Înregistrări ale universității care includ date despre numărul de studenți înscriși și înregistrați 
la sfârșitul anului universitar, listați pe programe de studii, domenii și specializări; exemple de 
programe de sprijinire a participării la educație și formare în sistemul universitar; numărul de 
studenți incluși în programele de orientare; beneficiarii programelor de sprijin care constau în 
burse și alte facilități pentru studenți. 

- Ghiduri privind interviurile individuale destinate cadrelor didactice din sistemul de învățământ 
universitar; profesori care dețin funcții de conducere în cadrul facultății /universității, consilieri 
/psihologi. 

- Chestionar destinat studenților. 

- Ghid de interviu pentru studenți, pe baza căruia vor fi elaborate „povestiri de viață” care vor 
evidenția factorii de risc și potențialul lor de a influența /determina eșecul în finalizarea studiilor 
universitare, precum și condițiile și oportunitățile de depășire a obstacolelor. 

Populație inclusă în studiu 

Datele relevante pentru efectuarea analizei vor fi colectate de la studenți, cadre didactice și membri ai 
personalului care dețin sau nu funcții de conducere, facilitând astfel furnizarea de servicii variate pentru 
studenți (educaționale, sociale, consiliere etc.).  

- Membrii personalului didactic chestionați vor fi selectați folosind metoda tip „bulgăre de 
zăpadă”, în funcție de recomandările primite de la colegii lor, studenți, organizațiile studențești 
privind statutul lor de profesori-resurse în sprijinirea participării la studii și finalizarea studiilor. 
Aspectele discutate cu aceștia se vor axa pe: activitatea didactică, comunicarea și colaborarea 
cu elevii din afara programului de studii (cursuri și seminarii), inițierea unor activități de 
cercetare pentru studenți, prin care să li se sporească interesul față de domeniul studiat etc. 

- Personalul didactic cu funcții de conducere în cadrul facultății /universităților, pentru a 
identifica măsurile luate pentru a menține participarea studenților la sistemul de învățământ. 
Aspecte analizate: măsuri implementate ca urmare a unor politici recomandate la nivel 
universitar, măsuri inițiate la nivel de facultate /universitate, facilitarea colaborării între diferiți 
actori pentru a sprijini participarea elevilor la educație. 

- Consilieri /psihologi implicați în consilierea și orientarea profesională a studenților. Aspecte 
legate de parcursul studenților înscriși în sistemul universitar, necesitatea unui sprijin 
specializat pentru a motiva studenții să-și continue studiile universitare sau să identifice căile 
de dezvoltare profesională. 

- Studenții care participă la chestionarul care urmărește investigarea riscurilor și a factorilor care 
ar putea duce la părăsirea timpurie a studiilor universitare. Sunt vizați studenți care sunt sau au 
fost expuși riscului abandonării studiilor și studenții care nu sunt expuși riscului. O categorie 
de studenți se va compune din cei care au fost anterior în pericol de abandon, în funcție de 
factorii sociali, economici și familiali care îi influențează, dar au reușit să continue să participe 
la sistemul de învățământ superior. Aspecte care trebuie cercetate: traseul educațional, trecerea 
de la un program la altul, persoanele-resurse care i-au sprijinit. 

-  
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Eșantionare  

Pentru a investiga rezultatele măsurilor luate pentru a preveni abandonul studiilor universitare și pentru 
a crește proporția studenților care finalizează programele de studii, este necesar să existe un eșantion 
reprezentativ la nivel național. Facultatea va reprezenta baza de eșantionare, având în vedere că la 
nivelul facultății există acțiuni specifice pentru a menține studenții în sistem (prin programe 
personalizate, activități de consiliere desfășurate de profesori, implicare în studii și cercetare, 
implementarea activităților de interes pentru nevoi de dezvoltarea personală și profesională a 
studenților).  

Caracteristicile utilizate pentru selectarea eșantionului sunt determinate de: 

- Caracteristicile rețelei: 
o Dimensiunea localității (sub 50.000 de locuitori, 50.000 - 100.000 de locuitori, 100.000 

- 300.000 de locuitori, 300.000 - 500.000 de locuitori, peste 500.000 de locuitori) 
o Sursa de finanțare a instituției: publică; privată 
o Program de studiu: licență, master; doctorat; studii pe termen lung (medicină, juridică, 

arhitectură) 
o Forma de studiu: studii cu frecvență; cursuri serale; studii fără frecvență; învățământ la 

distanță. 
o Domenii de studii 

- Facultatea este baza de eșantionare. Metodologia de eșantionare propusă este o eșantionare tip 
cluster în două etape (prima etapă: selectarea universităților, a doua etapă: selectarea 
facultăților). 

- Populația chestionată va fi selectată în părți egale de la fiecare unitate de învățământ superior. 
 

Pentru a acoperi în mod corect domeniile de studiu ca bază de eșantionare, va fi aleasă rețeaua facultății 
și nu rețeaua universității. La determinarea eșantionului, se va acorda atenție faptului că unele 
universități au facultăți în diferite locații; în aceste circumstanțe, este relevant să se aleagă perechea 
facultate-locație pentru a lua în considerare instituția în cauză, dar și localitatea în care se desfășoară 
activitatea acesteia. 

Pentru a aplica instrumentele, se va stabili un număr fix de studenți din fiecare facultate (completarea 
chestionarelor) și 1-2 reprezentanți ai celorlalte categorii de actori propuși a fi intervievați. Pe baza 
recomandărilor profesorilor și colegilor, 10 studenți vor fi identificați pentru interviuri în profunzime și 
pentru recompunerea „povestirilor de viață" care vor evidenția exemple relevante de depășire a 
contextelor și a factorilor nefavorabili pentru a continua studiile universitare. O fișă pentru identificarea 
/selectarea subiectului va fi utilizată pentru a le selecta.  

Rezultate așteptate: 

- Raport de cercetare privind rezultatul măsurilor luate pentru prevenirea abandonului studiilor 
superioare și creșterea numărului de studenți care își finalizează studiile. 

- Instrumente de cercetare. 
- Studii de caz ale studenților care au continuat și au absolvit învățământul superior, în ciuda 

factorilor de risc existenți pentru părăsirea timpurie a școlii. 
-  

3.3 Impactul mobilităților pentru studenți asupra consolidării competențelor  
Scop: Evaluarea impactului participării la programele de mobilitate internațională asupra consolidării 
competențelor personale și profesionale ale beneficiarilor. 

Context: Atât promovarea programului Erasmus+ în rândul diferitelor categorii de potențiali 
beneficiari, cât și exemplul oferit de participanții la programele de mobilitate au sporit interesul pentru 
program, atât pentru dezvoltarea personală, cât și pentru cea profesională. Există studii de impact 
realizate la nivel european care sprijină ideea impactului programului Erasmus+ asupra beneficiarilor 
(tip instituțional sau individual). De exemplu, Analiza Regională: Studiul de Impact Erasmus (2016) 
sprijină ideea impactului programului asupra a două domenii principale: internaționalizarea instituțiilor 
de învățământ superior și creșterea capacității de angajare a studenților. Aceste elemente sunt relevante 
pentru domeniul învățământului superior susținut de programul Erasmus+. În plus, programul vizează 
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și alte domenii de intervenție, pentru care se încurajează mobilitatea studenților, tinerilor, voluntarilor, 
dar și a personalului care lucrează cu aceste categorii de beneficiari (profesori, lucrători de tineret). Sunt 
vizate și domeniile VET în care este stimulată participarea la proiecte de parteneriat strategic pentru 
cadre didactice și alte categorii de angajați, în vederea dezvoltării competențelor profesionale, sau 
domeniul Educația adulților în care se încurajează dezvoltarea competențelor personale, altele decât 
cele solicitate de contextul profesional în care activează persoana. 

Având în vedere amploarea programului și categoriile de beneficiari implicați, precum și interesul 
crescând al instituțiilor pentru a primi finanțare pentru implementarea proiectelor (aspecte dovedite de 
rapoartele anuale întocmite de ANPCDEFP), o analiză a corelării dintre participarea la mobilitatea 
sprijinită prin programul Erasmus+ și consolidarea competențelor personale și profesionale devine un 
subiect de interes în evaluarea impactului acțiunilor întreprinse pentru stimularea educației și formării 
pe tot parcursul vieții.  

Pentru analiza propusă, sunt luate în considerare următoarele obiective:  

- Identificarea competențelor personale și profesionale specifice fiecărui domeniu și fiecărei 
acțiuni-cheie elaborate de beneficiari 

- Determinarea principalelor circumstanțe în care au fost utilizate competențele dobândite în 
timpul perioadelor de mobilitate 

- Analiza corelării dintre competențele dezvoltate în perioada de mobilitate a studenților și 
dezvoltarea lor profesională ulterioară 

 

Grupuri țintă: 

- Beneficiarii proiectelor finanțate prin programul Erasmus+  

Metodologie de implementare 

Revizuirea literaturii de specialitate - identificarea și consultarea de studii și rapoarte efectuate de 
Agenția Națională, Comisia Europeană, alte părți interesate în domeniul dezvoltării competențelor 
personale și profesionale prin intermediul activităților de mobilitate, prin utilizarea metodelor de 
educație non-formală.  

Revizuirea literaturii de specialitate se va concentra pe studii și rapoarte recente, dar va identifica, de 
asemenea, studii relevante privind implementarea programului Erasmus + și structura sa 
organizațională înainte de 2014, când zonele programului erau distincte (Leonardo, Comenius, TiA 
etc.). 

Va fi elaborat un rezumat relevant privind subiectul activităților de mobilitate și contribuția acestora la 
dezvoltarea competențelor personale și profesionale, precum și contribuția acestora la dezvoltarea 
ulterioară a beneficiarilor. Principalele aspecte ale analizei sunt valorificarea competențelor dobândite 
în timpul mobilității și transferabilitatea acestora. 

Dezvoltarea metodologiei de evaluare, analiză și interpretare a datelor se va axa pe rezultatele 
activităților susținute de Program și pe competențele dezvoltate privind dezvoltarea profesională a 
beneficiarilor. În aceste condiții, este important să se aleagă metodele și instrumentele de investigare 
care să fie adecvate pentru: 

- Identificarea informațiilor generale, definirea grupurilor țintă susținute de Program pentru 
fiecare acțiune-cheie și domeniu de intervenție 

- Structura datelor existente 
- Explorarea unor noi probleme care nu au fost abordate prin evaluările efectuate de Agenția 

Națională asupra beneficiarilor după terminarea mobilității 
Pentru a ajunge la concluziile relevante, sunt necesare următoarele:  

- colectarea datelor de bază de la beneficiari 
- analiza pornind de la datele existente de la Agenția Națională, rapoartele de monitorizare ale 

Agenției, rapoartele de progres și rapoartele de finalizare asupra beneficiarilor 
- colectarea datelor calitative ca urmare a experienței beneficiarilor cu diferite tipuri de activități 

de mobilitate în domeniile sprijinite de program 
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Având în vedere cantitatea semnificativă de date disponibile de la Agenția Națională cu privire la 
participare și satisfacție primite de la beneficiari în timpul implementării programului în România (20 
de ani), se va efectua o filtrare și selecție a datelor utilizate, prin dezvoltarea și aplicarea unei grile de 
analiză. Se vor dezvolta, de asemenea, noi instrumente de colectare a datelor pentru a furniza informații 
suplimentare relevante pentru analiza propusă - impactul mobilității asupra consolidării competențelor 
și valorificarea acestora pe parcursul traseului profesional al beneficiarilor. 

Metode și tehnici pentru colectarea de date: 

Pentru a efectua analize relevante, care să ia considerare specificitatea grupurilor țintă, precum și 
perioada de implementare a programului, este necesar să se colecteze și să se prelucreze date atent 
selectate, corespunzătoare obiectivelor acestui studiu. Pentru a organiza informații și a dezvolta noi 
instrumente de colectare a datelor, este necesară o analiză secundară privind datele deja disponibile la 
nivelul Agenției Naționale privind beneficiarii mobilității și competențele pe care le-au dezvoltat în 
urma participării la diversele programe de mobilitate. 

Metode de investigare: 

- Studiu pe bază de chestionar, realizat pentru fiecare dintre cele trei categorii de beneficiari ai 
celor trei tipuri de acțiuni cheie (mobilitate, parteneriate strategice, dialog structurat) și pentru 
fiecare domeniu sprijinit de program (educație școlară, ÎPT, educație pentru adulți, tineret, 
învățământ superior). 

- Studiu pe bază de interviu efectuat asupra beneficiarilor programelor de mobilitate Erasmus 
din învățământul superior. S-a ales analiza aprofundată a experiențelor privind mobilitatea 
studenților și valorificarea ulterioară a competențelor dobândite, deoarece impactul 
experiențelor de mobilitate asupra călătoriei profesionale poate fi cel mai bine determinat la 
acest nivel. Grupul țintă constă în beneficiari ai mobilității într-o perioadă de formare inițială, 
orientare profesională în vederea intrării pe piața muncii, atunci când experiențele personale și 
profesionale în circumstanțe internaționale pot avea o influență considerabilă asupra dezvoltării 
profesionale ulterioare. Prezentăm aici ipoteza care va fi testată pe tot parcursul studiului, și 
anume că programul Erasmus a fost o experiență care a influențat pozitiv întreaga carieră a 
tuturor beneficiarilor (dar în principal a studenților). Pentru analiza propusă, vor fi efectuate 
interviuri aprofundate cu beneficiarii programelor de mobilitate în învățământul superior 
investigând aspecte precum: formarea inițială, traseul profesional, facilitățile obținute ca 
urmare a participării la mobilitatea Erasmus, satisfacția, reorientarea școlară și profesională ca 
rezultat al participării la mobilitate, posibile scenarii de carieră dacă nu ar fi participat la 
mobilitate etc. 

Instrumente folosite pentru colectarea de date: 

- Chestionare pentru fiecare dintre grupurile de beneficiari ai diferitelor acțiuni-cheie și domenii 
sprijinite de program. Aceste chestionare vor include capitole comune, dar vor include, de 
asemenea, articole distincte, adaptate la specificitatea mobilității și, respectiv, a domeniului de 
mobilitate. Se va acorda atenție opiniilor beneficiarilor cu privire la competențele dobândite și 
posibilitatea de a le valorifica ulterior, și cu privire la impactul participării la mobilitate la nivel 
personal și profesional. 

- Ghid de interviu destinat beneficiarilor de mobilitate din învățământul superior (studenți) 
pentru a analiza impactul mobilității asupra progresului studiilor universitare ulterioare și 
asupra carierelor acestora. 

Populație inclusă în studiu: 

Analiza propune investigarea opiniilor beneficiarilor direcți, astfel încât populația chestionată va fi 
aleasă dintre beneficiarii direcți ai programului. Vor fi identificați și intervievați atât beneficiari ai 
programului în forma actuală (Erasmus+), cât și ai Programului dinainte de reorganizarea din 2014, 
care a inclus toate activitățile susținute anterior în cadrul unui program (Comenius, Leonardo etc.). 
Accesul la beneficiari este asigurat de către Agenția Națională, deoarece aceștia dețin baze de date cu 
beneficiarii mobilității și cu datele de contact ale acestora.  

Categoriile de beneficiari intervievați vor fi: 
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- Pentru proiectele de mobilitate: 

o Personal didactic din învățământul preuniversitar 
o Adulți 
o Tineri 
o Voluntari 
o Lucrători de tineret 
o Personal didactic din învățământul superior 
o Studenți 

- Pentru proiectele de parteneriat strategic: 
o Personal didactic din învățământul preuniversitar 
o Elevii de școală 
o Angajații care participă la programe de dezvoltare profesională continuă 
o Elevii care frecventează educația și formarea profesională, participanții la stagii 
o Adulți 
o Tineri 
o Personal didactic din învățământul superior 
o Studenți 

- Pentru proiectele de dialog structurat: 
o Tineri și persoane responsabile de politici de tineret 

Eșantionare  

Având în vedere durata programului, complexitatea acestuia și numărul mare de beneficiari, se va face 
o selecție a respondenților din baza de date cu beneficiarii proiectelor, deținută de Agenția Națională. 
Pentru fiecare acțiune și domeniu cheie, se va selecta un eșantion reprezentativ pentru investigare. 
Având în vedere că chestionarele vor fi trimise online și că perioada dintre participarea la mobilitate și 
perioada de desfășurare a studiului este relativ lungă (cel puțin pentru unii dintre beneficiari), ratele de 
răspuns sunt așteptate să fie relativ scăzute. Având în vedere acest lucru, se va face o a doua selecție a 
respondenților (eșantion de rezervă) cu aceleași caracteristici, astfel încât numărul de cazuri incluse în 
analiză să fie relevant și semnificativ.  

Pentru a alege studenții pentru a participa la interviu, aceștia vor fi selectați folosind metoda bulgăre de 
zăpadă (beneficiari recomandați de alți beneficiari ai mobilității și care au experiență de mobilitate și 
experiență profesională relevantă). Vor fi identificați beneficiarii mobilității pentru care participarea la 
mobilitatea Erasmus a promovat dezvoltarea de competențe personale și profesionale care nu ar fi putut 
fi dezvoltate fără experiența de mobilitate, dar și cei pentru care participarea la mobilitatea 
internațională a reprezentat o cale clară în cariera lor. Populația analizată va cuprinde un număr 
semnificativ de cazuri investigate, până la atingerea unei "saturații" a informațiilor obținute de la 
beneficiari. 

Rezultate așteptate: 

- Raport de cercetare privind competențele dezvoltate de diferitele categorii de beneficiari ai 
mobilității și circumstanțele de valorificare (carieră, reorientare profesională, dezvoltare 
personală etc). 

- Raport de cercetare privind experiențele relevante ale beneficiarilor de mobilitate din 
învățământul superior, experiențe care au contribuit la dezvoltarea profesională ulterioară. 

- Instrumente de cercetare. 

- Set de recomandări pentru implementarea Programului la nivel național, care ar putea fi 
valorificate la nivelul Agenției Naționale pentru definirea priorităților naționale și a strategiei 
de comunicare cu beneficiarii. 

3.4 Relevanța ÎPTI pentru piața muncii  
Scop: Evaluarea relevanței ofertei educaționale a educației și formării profesionale pentru piața muncii. 

Context: Analiza propusă privind relevanța sistemelor de formare inițială în cadrul educației și formării 
profesionale se bazează pe două realități ale sistemului educațional: importanța în creștere a 
învățământului profesional (atât pentru sistem, prin reorganizare, includerea învățământului dual, cât și 
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pentru beneficiari, prin alegerea acestei forme de educație care facilitează accesul mai rapid pe piața 
muncii, în comparație cu liceul); nevoia de forță de muncă calificată în diferite domenii ale economiei.  

Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, educația și formarea profesională a 
beneficiat recent de creșterea numărului de elevi înscriși, din cauza reorganizării învățământului 
profesional (rata brută de școlarizare în învățământul profesional a fost de 13% în anul 2016/2017, 
comparativ cu 7,8% în anul școlar 2010/2011, iar școlile de arte și meserii au fost închise în perioada 
2009-2011). Există și alte studii și rapoarte care evidențiază necesitatea dezvoltării educației și formării 
profesionale, interesul studenților și părinților pentru această formă de educație și necesitatea adaptării 
acesteia la specificul sectorului economic local (de exemplu, învățământul obligatoriu de 10 ani: 
condiții pentru implementare, rezultate și măsuri corective). De asemenea, pentru contextualizarea 
analizei vor fi luate în considerare rezultatele analizelor privind intervențiile în cadrul POR (Programul 
Operațional Regional) cu scopul de a furniza resurse adecvate pentru formarea practică specializată în 
spațiile școlare /ateliere școlare. 

Având în vedere toate cele de mai sus, acest studiu are următoarele obiective: 

- Identificarea relevanței rutei de educație și formare profesională pentru intrarea pe piața muncii, 
în opinia beneficiarilor direcți și a resurselor umane implicate. 

- Analizarea condițiilor pentru formarea inițială în educația și formarea profesională (oferta 
școlară, echipamentul material, adaptarea la nevoile economiei și piața muncii). 

- Investigarea nevoilor de forță de muncă ale angajatorilor și disponibilitatea acestora de a sprijini 
formarea inițială a tinerilor în educația și formarea profesională, în vederea accesului la forța 
de muncă la formarea căreia au participat.  

Grup țintă: 

- Studenții care frecventează educația și formarea profesională 
- Personal didactic angajat în educația și formarea profesională 
- Angajatori  

Metodologie de implementare 

Analiza literaturii de specialitate se va axa pe studii și rapoarte care vizează dezvoltarea educației și 
formării profesionale la nivel național și internațional. Se vor lua în considerare exemple de bune 
practici în corelarea formării inițiale și a pieței muncii. Analiza literaturii de specialitate se va baza pe 
o grilă care va include: rezultatele anchetelor vizând corelarea formării profesionale cu piața muncii; 
relevanța furnizării de resurse materiale adaptate și adecvate; accesul studenților la educația și formarea 
profesională; dezvoltarea ofertelor educaționale în învățământul profesional și tehnic și capacitatea lor 
de a fi permanent corelate cu cerințele pieței muncii. 

Dezvoltarea metodologiei de evaluare, analiză și interpretare a datelor analizează funcționarea 
sistemului de educație și formare, atenția acordată beneficiarului direct al educației, necesitatea 
adaptării permanente a ofertelor educaționale la cerințele pieței muncii. Întrebarea legată de cercetare 
ridicată aici este: în ce măsură este educația și formarea profesională corelată cu nevoile pieței muncii? 
Iar întrebări derivate sunt: Este formarea inițială flexibilă și suficient de deschisă pentru a oferi elevilor 
potențialul de mobilitate profesională pe piața muncii? Sunt angajatorii deschiși / disponibili pentru a 
investi în formarea elevilor, astfel încât să-și poată pregăti forța de muncă în parteneriat cu sistemul de 
învățământ? 

Pentru a da răspunsuri documentate și complexe la aceste probleme, se acordă atenție metodelor și 
instrumentelor de colectare a datelor și categoriilor de actori chestionați. 

Analiza efectuată necesită următoarele: 

- Colectarea datelor de bază din sistemul de învățământ privind educația și formarea profesională 
privind înscrierea, participarea, date privind absolvirea disponibile de la Institutul Național de 
Statistică, în cadrul SIIIR 

- Colectarea datelor la nivel național privind intrarea absolvenților de educația și formarea 
profesională pe piața muncii 



Metodologie pentru M&E Implementării Strategiilor Educaționale 149 

- Colectarea de date de la diferite categorii de actori relevanți pentru sistemul de educație și 
formare profesională, dar și pentru intrare a absolvenților pe piața muncii 

Colectarea datelor oferă o imagine de ansamblu a aspectelor discutate și permite analiza relevanței 
educației și formării profesionale pentru piața muncii. 

Metode și tehnici pentru colectarea de date: 

Pentru a efectua analize relevante, trebuie colectate date coerente și structurate pentru diferite forme de 
educație și formare, precum și pentru diferite categorii de activități profesionale pe piața muncii. 

Metodele de investigare propuse se concentrează pe: 

- Analiza datelor naționale secundare privind participarea la educație și perfecționare în educația 
și formarea profesională, precum și intrarea absolvenților pe piața muncii. 

- Studiu prin interviu concentrat pe grupuri, adresat elevilor care frecventează educația și 
formarea profesională, profesorilor din domeniul educației și formării profesionale, părinților 
elevilor. 

- Studiu prin interviu cu angajatorii relevanți pentru profilurile pentru care se oferă formare 
inițială în cadrul educației și formării profesionale. 

Instrumente folosite pentru colectarea de date: 

- Evidența instituțiilor de învățământ în care se înscriu elevii care frecventează educația și 
formarea profesională: se vor colecta date privind oferta de formare, resursele umane și 
materiale implicate, nivelurile de calificare oferite, relevanța ofertei de formare pentru situația 
economică locală. 

- Ghiduri de interviu destinate: beneficiarilor-elevi care frecventează educația și formarea 
profesională, profesorilor din învățământul vocațional și tehnic, părinților elevilor. 

- Ghiduri de interviu destinate angajatorilor. 

Populație inclusă în studiu 

Elevii care frecventează educația și formarea profesională - interviurile vor acoperi aspecte legate de: 
forma de învățământ și calificarea aleasă, planurile de dezvoltare ulterioară și intrarea pe piața muncii, 
nevoia de sprijin 

- Profesorii din domeniul educației și formării profesionale - se vor discuta aspecte legate de 
oferta de formare și adecvarea resurselor umane pentru formarea de înaltă calitate, adaptată 
pieței muncii, adecvarea resurselor materiale existente disponibile în școală la nivelurile de 
calificare urmate, la standardele de calitate solicitate pe piața muncii, sprijinul acordat 
studenților pentru a intra pe piața muncii, contribuția la dezvoltarea CDȘ (curriculum la decizia 
școlii) pentru a sprijini formarea și pregătirea elevilor în vederea intrării pe piața muncii 

- Părinți - se vor discuta aspecte legate de oferta de formare locală, posibilitatea de a alege 
formarea profesională în funcție de nevoile și interesele elevilor, în concordanță cu oferta locală 
a pieței muncii, sprijinul acordat studenților pe parcursul traseului lor educațional, în vederea 
intrării pe piața muncii, domenii de activitate pe piața muncii de interes pentru comunitatea 
locală 

- Angajatori - se vor discuta aspecte legate de dorința de a angaja absolvenți ai sistemului de 
educație și formare profesională, parteneriatele convenite cu instituțiile de învățământ, care să 
permită formarea practică a studenților în organizația angajatorului, disponibilitatea 
investițiilor în domenii economice pentru care se oferă formare inițială locală, dezvoltarea de 
programe de formare și proiecte de consolidare a competențelor profesionale ale elevilor 

Eșantionare. Se va întocmi un eșantion reprezentativ național, iar eșantionarea se va baza pe unitatea 
de învățământ. Școlile profesionale și liceele tehnologice vor fi incluse în vederea colectării 
informațiilor cantitative. Se va face o selecție a instituțiilor de învățământ în care vor fi aplicate 
instrumentele calitative de colectare a datelor. Selecția se va baza pe criterii legate de: alinierea dintre 
oferta de formare și oferta locală de locuri de muncă; numărul semnificativ de elevi care se angajează 
la nivel local; oferta de formare relevantă pentru domeniile prioritare ale economiei naționale. 
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Rezultate așteptate: 

- Raport de cercetare privind corelarea ofertei de formare cu cerințele pieței muncii și relevanța 
acestora pentru domeniile economiei naționale 

- Instrumente de cercetare 

- Set de recomandări pentru politici relevante pentru sistemul de educație și formare profesională 
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Competența face diferența!/Competence makes a difference! 
 

Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 
Project selected under the Administrative Capacity Operational Program, co-financed by European Union from the European Social Fund 
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