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REZUMAT  
 
Acest document este elaborat în cadrul Acordului pentru Servicii de Asistență Tehnică pentru 
MEN  în vederea dezvoltării capacității de monitorizare și evaluare a implementării strategiilor din 
educație”, încheiat între Ministerul Educației Naționale numit Ministerul Educației Naționale și 
Cercetării Științifice (MENCȘ) la momentul semnării acordului cu Banca Internațională pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare la data de 29 iunie 2016. 

Serviciile de asistență tehnică mai sus-menționate sunt oferite de Banca Mondială (BM) în cadrul 
unui proiect mai amplu care este implementat în prezent de MEN și finanțat din Programul 
Operațional Capacitate Administrativă. Proiectul MEN se concentrează pe „Monitorizarea și 
evaluarea (M&E) strategiilor ce reprezintă condiționalități ex-ante pentru sectorul de educație și 
îmbunătățirea procesului de decizie prin monitorizarea performanței la nivel central și local” 
(SIPOCA 17). Ca parte a acestui proiect, MEN va pregăti două rapoarte de M&E, care în prezent 
sunt programate pentru finalul anului 2017 și pentru 2018.   

În acest context, sarcina Băncii Mondiale include pregătirea metodologiei de M&E și a 
instrumentelor asociate acesteia, precum și instruirea personalului din MEN și din instituțiile 
subordonate relevante cu privire la metodologia de M&E propusă, instrumentele asociate și 
sarcinile din procesul de M&E, în timp ce MEN va fi responsabil cu exercițiul de culegere și 
analiză a datelor, dar și cu pregătirea celor două rapoarte cărora echipa BM le va face o revizuire 
internă. 
Acest document (de aici înainte numit „metodologia”) reprezintă o metodologie pentru realizarea 
M&E implementării celor patru strategii cheie din educație, adoptate oficial de Guvernul român 
în 2015/2016. Acestea sunt: (i) Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii (PTȘ); (ii) 
Strategia națională pentru învățământul terțiar (ÎT); (iii) Strategia națională de învățare pe tot 
parcursul vieții (ÎPV); și (iv) Strategia educației și formării profesionale (EFP). Strategiile au 
reprezentat condiționalități ex-ante pentru ca România să acceseze finanțarea europeană în 
perioada de programare 2014-2020 și au fost pregătite cu sprijinul BM (cu excepția Strategiei 
EFP). Metodologia este însoțită de instrumente și îndrumări pentru a realiza M&E celor patru 
strategii din educație, la nivel de implementare operațională și a rezultatelor finale. 
 
Metodologia și instrumentele asociate își propun să sprijine Ministerul Educației Naționale (MEN) 
pentru a folosi metode eficiente de M&E și pentru a coordona într-un mod unitar și integrat 
intervențiile propuse în cadrul strategiilor mai sus-menționate, pentru a se asigura că țintele 
asumate de România în aceste documente, și, prin urmare, și cele asumate prin EU2020, sunt atinse 
la timp. 
 
Un aspect important ce trebuie menționat este acela că implementarea strategiilor mai sus-
menționate nu se suprapune perfect cu întreaga perioadă de programare 2014-2020. Perioada de 
implementare ar putea fi considerată de lafinalul anului 2016 / începutul anului 2017, mai ales că 
se estimează ca resursele din programele cu finanțare europeană relevante (e.g. Programul 
Operațional Capital Uman) să fie de fapt accesate prin apeluri de proiecte ce vor fi lansate în 2017. 
 
Monitorizarea implementării celor patru strategii din educație detaliate în acest document se 
concentrează pe operațiuni, și, în contextul acestei metodologii, monitorizarea a fost definită ca 
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urmărirea sistematică a activităților, înregistrarea datelor în scop de control și înțelegerea a 
evoluției  datelor privind rezultatele finale. Monitorizarea ar trebui să ofere răspunsuri la 
următoarele întrebări: (i) Activitățile sunt realizate la timp și în limitele bugetului? Sunt planificate 
suficient de bine și în mod corespunzător? (ii) Activitățile sunt bine realizate? Bugetul este 
corespunzător? Persoanele implicate  aplică noi procese? Activitatea de monitorizare se va derula 
prin culegerea periodică a datelor cantitative și calitative privind progresul înregistrat în 
implementarea programelor reprezentative, a activităților și proiectelor cheie și a altor inițiative 
din strategii. Cele patru strategii includ șaptesprezece (17) obiective strategice ce cuprind o gamă 
variată de măsuri, acțiuni și indicatori pentru toate domeniile educaționale. Însă, concentrarea doar 
pe indicatorii de rezultat final și pe cei de rezultat imediat nu va fi suficientă pentru ca România să 
își respecte angajamentul și țintele asumate pentru EU2020 – tocmai de aceea acest document 
insistă pe monitorizarea operațională. 
 
În același timp, activitățile descrise ca evaluare se concentrează pe aspectele calitative ale 
implementării și pe obținerea unor schimbări pozitive (sau negative). Evaluarea este orientată spre 
rezultate și analizează  semnificația schimbărilor comportamentale la nivel de sistem, așa cum au 
fost articulate în obiectivele strategiilor. Aceasta analizează consecințele pozitive și negative ale 
execuției proiectelor asociate celor patru strategii și investighează condițiile și efectele pe care 
activitățile le au asupra rezultatelor imediate, precum și relația dintre rezultate imediate și rezultate 
finale. Activitățile de evaluare ajută și la a stabili dacă activitățile realizate sunt cele bune și dacă 
există mai multe moduri de a atinge obiectivele celor patru strategii din educație.   
 
Cadrul Unitar pentru M&E, transmis de echipa BM Ministerului Educației Naționale în noiembrie 
2016, a pus bazele acestei abordări metodologice. În conformitate cu Cadrul Unitar, metodologia 
este prezentată ca o abordare unitară a M&E, corelând, în același timp, elementele de M&E cu 
fiecare din cele patru strategii, pentru a se asigura că metodologia poate fi folosită cu ușurință. 
Rezultatul vizat este ca fiecare Grup de lucru creat în cadrul MEN să poată consulta metodologia 
specifică strategiei relevante, ca ghid de lucru. Metodologia oferă exemple de raportare pentru 
programele de M&E pentru fiecare din cele patru strategii, într-o manieră unitară, prin intermediul 
cărora evaluarea succesului fiecărei strategii va fi uniformă. Pentru a fi mai ușor de folosit, 
programele și metodologia pentru monitorizarea și evaluarea acestora sunt separate, în funcție de 
strategia educațională respectivă. În felul acesta va fi ușor de realizat un singur raport 
comprehensiv care oferă o imagine a tuturor celor patru strategii de reformă în învățământ și a 
rezultatelor monitorizării și evaluării fiecăreia dintre acestea. Este extrem de important să existe 
un cadru unitar de M&E pentru cele patru strategii, deoarece rezultatele strategiilor se află într-o 
profundă interdependență și includ obiective pe terme lung intercorelate. Prin urmare, folosirea 
sistematică a M&E, prin implementarea și evaluarea celor patru strategii, va avea o influență 
semnificativă asupra dezvoltării unei abordări sistematice pentru strategiile și politicile din 
învățământ.   
 
Cadrul Unitar mai sus-menționat recomandă folosirea Managementului Bazat pe Rezultate (MBR) 
ca sistem al M&E. Prin urmare, acest document structurează rezultatele finale, rezultatele imediate 
și indicatorii asociați fiecăreia din cele patru strategii, urmărind principalul instrument al MBR: 
lanțul de rezultate. Secțiunea doi din acest document oferă un cadru logic, unitar, pentru realizarea 
M&E implementării celor patru strategii. Deși vocabularul folosit în  strategii nu s-a modificat, 
acest document transpune informațiile necesare în clasificarea MBR (referindu-se la componente 
ca rezultate finale (outcomes) sau rezultate imediate (outputs), nu ca „piloni” sau „măsuri”, etc.) 
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pentru a asigura o uniformitate în metodologia de M&E a celor patru strategii.  
 
Planul metodologic prezentat în secțiunea doi a acestui document este structurat pe sursele din care 
vor fi colectate datele, iar abordarea privind  execuția M&E implementării celor patru strategii sa 
asigure eficientă din perspectiva costurilor. Un aspect important este că acest plan stabilește un 
proces prin care analiza se realizează periodic, pentru a capta a gamă amplă de date și pentru a 
permite reevaluări și corecții ale traseului: acest aspect este unul imperativ pentru un proiect 
strategic care urmărește să reformeze semnificativ sectorul de învățământ dar, în același timp, să 
și răspundă la nevoile pieței forței de muncă.  
 
Practic metodologia culege date din trei surse: (i) statistici guvernamentale oficiale (bazele de date 
SIIIR, RMU, TEMPO), (ii) informații de la direcțiile relevante din MEN, de la Organismul 
Intermediar pentru Programul Operațional Capital Uman (OI-POCU), inclusiv informații de la 
Unitățile de Management/de implementare ale programelor reprezentative și ale altor inițiative, de 
la ONG-uri, școli, universități, furnizori de servicii de formare și din alte surse; și de la (iii) 
instrumentele calitative și cantitative ce vor fi folosite de experții în M&E la nivelul unităților de 
învățământ și comunităților selectate pentru implementarea strategiilor.   
 
Documentul de față cuprinde trei părți. Prima parte introduce cadrul structural și instrumentele 
pentru M&E implementării celor patru strategii, explicând lanțul de rezultate și cum va fi acesta 
folosit. Deși metodologia este pentru monitorizare și pentru evaluare, în această fază inițială a 
exercițiului de M&E se va pune accent cu precădere pe monitorizare. Acest lucru se datorează în 
mare parte a implementării măsurilor și activităților propuse în strategii încă nu a început, în 
principal din cauza întârzierilor apărute în lansarea apelurilor pentru proiecte pe fonduri europene. 
Așa cum este planificat în proiectul mai amplu al MEN, această metodologie și instrumentele 
asociate vor fi aplicate de MEN în toamna anului 2017. Ulterior MEN va pregăti primul său raport 
de progres privind implementarea celor patru strategii, care va face obiectul unei revizuiri colegiale 
din partea echipei BM. Conform Acordului pentru Servicii de Asistență Tehnică, pe baza acestor 
activități echipa BM va revizui actuala metodologie în primăvara anului 2018. Metodologia și 
instrumentele revizuite vor puneun accent mai mare pe evaluarea impactului și vor fi aplicate de 
MEN în a doua parte a anului 2018, la redactarea unui al doilea Raport de M&E, care vi fi și el 
revizuit de echipa BM. Componenta de evaluare a M&E va folosi întrebări de evaluare de un nivel 
mai înalt, care investighează efectele sistemice și sociale ale intervențiilor.  
 
Partea a doua a documentului cuprinde direcții specifice pentru fiecare din cele patru strategii și 
pentru rezultatele finale și rezultatele imediate asociate (conform strategiilor ce preced această 
metodologie), precum și indicatorii creați pentru evaluarea respectivelor strategii. Această secțiune 
oferă detalii despre implementarea practică a M&E, inclusiv informații pentru experții în M&E 
care vor realiza vizite de monitorizare pe un eșantion și vor culege date pentru indicatorii cheie 
asociați rezultatelor finale și rezultatelor imediate, la anumite intervale de timp pe perioada anului. 
Eșantionul unităților de învățământ selectate pentru supravegherea anuală ar trebui să acopere cele 
opt regiuni ale țării, nivelul de învățământ corespunzător fiecărei strategii și implementarea 
proiectului/programului din teren.  
 
Scopul activităților de monitorizare este acela de a controla și îmbunătăți progresul în 
implementarea proiectelor pentru fiecare din cele patru strategii. Evaluarea stabilește dacă 
rezultatele implementării, rezultatele politicilor și strategiilor sunt atinse. Prin urmare, este posibilă 
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îmbunătățirea implementării unor operațiuni planificate care, dintr-un motiv sau altul, posibil să 
nu atingă rezultatele urmărite.  
 
Secțiunea 2 oferă pentru fiecare indicator detalii specifice despre programe. Aceste detalii includ 
descrierea programului, frecvența de raportare recomandată și livrabilele, precum și instrumente 
calitative și cantitative ce vor fi folosite pe teren,  care includ ghiduri de interviu, întrebări cheie, 
un ghid de observație și livrabilele anticipate de la fiecare activitate.  
 
Deși monitorizarea se realizează de obicei prin evaluarea datelor cantitative, pentru a înțelege cu 
adevărat performanța inițiativei, metodologia include instrumente specifice care măsoară 
eficacitatea, din perspectiva calității rezultatelor imediate. De exemplu, profesorii folosesc la clasă 
tehnici învățate la formări? În afară de formări, se mai implementează alte programe? Procedurile 
se modifică? În ce măsură și cu ce scop sunt implicate grupurile din comunitate? 
 
Trebuie menționat faptul că metodologia de M&E, așa cum este ea prezentată în acest document, 
nu este definitivă. Scopul ei este să funcționeze ca ghid sau ca punct de plecare. Pe măsură ce 
implementarea strategiilor avansează și din ce în ce mai multe proiecte sunt elaborate și 
implementate, metodologia și instrumentele detaliate în acest document trebuie reevaluate și 
rafinate, din perspectiva aplicabilității acestora și a informațiilor pe care le pot extrage din 
programe. Este important ca metodologia de M&E să fie reevaluată periodic, pentru a obține cel 
mai sofisticat instrument de analiză a efectelor strategiilor asupra instituțiilor, elevilor, familiilor, 
angajatorilor, angajaților, comunității și asupra societății, în general.  
 
Notă: Recent publicatul document Structural Indicators for Monitoring Education and 
Training Systems in Europe 2016 (Indicatori structurali pentru monitorizarea sistemelor de 
educație și formare din Europa 2016) (Eurydice Background Report to the Education and 
Training Monitor 2016) oferă un punct de referință interesant și oportun pentru indicatorii cheie 
de sector. Acest raport al Comisiei Europene ar trebui să fie un document însoțitor, folosit cu 
scopul analizelor comparative. Documentul poate fi accesat la: 
 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/images/b/bb/205_EN_JAF_2016.pdf  
 
 
  

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/images/b/bb/205_EN_JAF_2016.pdf
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PARTEA 1: CADRUL STRUCTURAL  
1.1 INTRODUCERE 
România, împreună cu toate statele membre, trebuie să-și concentreze eforturile pentru a asigura 
o contribuție semnificativă la realizarea obiectivelor Uniunii Europene (UE), în conformitate cu 
nevoile specifice de dezvoltare națională și regională. Condiționalitățile ex-ante, precum și un set 
concis și cuprinzător de criterii obiective pentru evaluarea acestora, au fost definite la nivelul 
Comisiei Europene pentru a se asigura că există premisele necesare pentru utilizarea eficientă și 
eficace a resurselor UE. Pentru sectorul educației și formării au fost prevăzute patru 
condiționalități ex-ante, în vederea adresării problemelor majore identificate în statele membre ale 
UE, legate de părăsirea timpurie a școlii (PTȘ), învățământul terțiar, învățarea pe tot parcursul 
vieții și de EFP. 
 
În iunie și iulie 2015, Guvernul României a aprobat trei strategii educaționale care reprezintă 
condiționalități ex-ante: Strategia de Reducere a Părăsirii Timpurii a Școlii, Strategia pentru 
Îmbunătățirea Participării, Calității și Eficienței Învățământului Terțiar și Strategia pentru 
Învățarea pe tot Parcursul Vieții. Aceste trei strategii au fost elaborate de Ministerul Educației 
Naționale, cu asistență tehnică din partea Băncii Mondiale în perioada 2013-2014 și au făcut 
obiectul unei consultări și al procesării interne a Guvernului în 2015. Strategia pentru Educație și 
Formare Profesională (EFP) a fost elaborată separat de MEN și aprobată în 2016. Toate cele patru 
strategii au fost aprobate oficial de către Comisia Europeană. Se estimează folosirea finanțării din 
Fondurile Europene Structurale și de Investiții (FESI), precum și din alte fonduri UE (Erasmus +, 
Granturi SEE și Norvegiene) și din resursele bugetului național pentru implementarea tuturor 
acestor strategii de către diverse instituții publice și private, ONG-uri etc. 
 
În prezent, MEN implementează un proiect folosind resurse din FESI, în cadrul Programului 
Operațional privind Capacitatea Administrativă. Proiectul MEN se axează pe „Monitorizarea și 
Evaluarea (M&E) strategiilor care reprezintă condiționalități ex-ante pentru sectorul educației și 
pe îmbunătățirea procesului decizional prin monitorizarea performanței la nivel central și local” 
(SIPOCA 17).  
Banca Mondială (BM) a fost contractată în cadrul proiectului mai larg menționat mai sus printr-
un Acord pentru Servicii de Asistență Tehnică semnat la 29 iunie 2016 între MEN și Banca 
Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Acest Acord pentru Servicii de Asistență 
Tehnică vizează, printre altele, dezvoltarea capacității MEN de a monitoriza și evalua 
implementarea celor patru strategii pentru educație. 
 
Ca parte a Serviciilor de Asistență Tehnică, la sfârșitul lunii noiembrie 2016 BM a furnizat deja 
către MEN un Cadru Unitar pentru M&E implementării strategiilor mai sus-menționate, 
clarificând rolurile și responsabilitățile ce revin în acest proces MEN și organismelor subordonate 
și coordonate de acesta, precum și o evaluare inițială a capacității MEN. 
 
Următorul pas în cadrul acestor Servicii de Asistență Tehnică este acela de a sprijini MEN în 
pregătirea unei metodologii de M&E și a instrumentelor asociate, precum și instruirea personalului 
MEN și a agențiilor subordonate relevante cu privire la metodologia de M&E propusă, la 
instrumentele asociate și sarcinile din procesul de M&E. 
 
Credibilitatea exercițiului de M&E va depinde de fiabilitatea și consistența datelor colectate ca 
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dovadă a progresului în implementare și de posibilitatea susținerii concluziilorprivind progresul 
inițiativelor propuse în cadrul strategiilor și eventualul lor succes. Această abordare va permite 
MEN să ia decizii mai bine informate, să aloce resursele în timpul implementării strategiilor 
educaționale, precum și să prioritizeze intervențiile specifice. Acest proces de colectare și de 
analiză a informațiilor sprijină MEN în desfășurarea activităților propuse în cadrul diferitelor 
măsuri strategice și efectuarea de ajustări, după cum este necesar. 
 
Procesul de M&E are loc în timpul implementării strategiilor; nu este o evaluare ex-ante sau ex-
post. Acesta va ajuta la ajustarea și corectarea acțiunilor în timpul implementării, după cum este 
necesar, pentru a ajuta sectorul să atingă țintele EU 2020 stabilite pentru educație. Acest proces va 
reflecta, de asemenea, în ce măsură sprijinul din partea FESI, a Guvernului și a altor fonduri 
contribuie la îndeplinirea obiectivelor strategiilor. 
 
În timp ce Banca e responsabilă de pregătirea metodologiei și a instrumentelor asociate, MEN va 
fi responsabil pentru colectarea și analiza datelor, precum și pentru întocmirea rapoartelor de 
M&E. 
 
Acest document reprezintă metodologia și instrumentele pentru M&E implementării celor patru 
strategii educaționale adoptate în 2015/2016: (i) Strategia de Reducere a Părăsirii Timpurii a 
Școlii, (ii) Strategia pentru Învățământul Terțiar, (iii) Strategia pentru Învățarea pe tot Parcursul 
Vieții (ÎPV) și (iv) Strategia Educației și Formării Profesionale (EFP). 
 
Deși metodologia este atât pentru monitorizare, cât și pentru evaluare, în această etapă inițială a 
exercițiului de M&E, accentul se pune în primul rând pe monitorizare. Acest lucru este cauzat de 
faptul că implementarea multor măsuri și activități propuse în cadrul strategiilor nu a început încă, 
în special în contextul întârzierilor legate de lansarea apelurilor pentru proiecte din fondurile UE. 
Așa cum a fost planificat în proiectul mai larg al MEN, această metodologie și instrumentele 
asociate vor fi aplicate de MEN în toamna anului 2017. Ulterior, MEN va pregăti primul său raport 
privind progresele înregistrate în implementarea celor patru strategii care urmează să fie supus 
unei analize colegiale din partea echipei BM. În conformitate cu Acordul pentru Servicii de 
Asistență tehnică, echipa BM va revizui această metodologie în primăvara anului 2018. 
Metodologia și instrumentele revizuite vor pune un accent mai mare pe evaluarea impactului și 
vor fi aplicate ulterior de către MEN în 2018, pentru un al doilea Raport privind M&E, care va fi 
și acesta revizuit de echipa BM. Componenta de evaluare a M&E va folosi mai multe întrebări 
esențiale de evaluare, care investighează efectele sistemice și sociale ale intervențiilor. 
 
Metodologia prezentată în acest document va utiliza instrumente bazate pe dovezi pentru a ajuta 
la măsurarea progreselor înregistrate în vederea obținerii de rezultate. Este important faptul că 
monitorizarea și evaluarea bazate pe dovezi vor informa derularea implementării, în vederea 
atingerii obiectivelor EU 2020. 
 
Provocările MEN vor fi monitorizarea și evaluarea activă a strategiilor într-un mod unitar. În 
efortul de a facilita M&E eficiente și sistematice, acest document se axează pe ilustrarea modului 
în care o M&E active pot fi utilizate pentru a măsura progresul proiectelor pentru cele patru 
strategii educaționale. Aceasta presupune un efort concertat de colectare a informațiilor din teren, 
privind modul în care sunt implementate activitățile, cine este implicat, modul în care procesele și 
procedurile sunt aplicate practic. 
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Aceste informații vor fi apoi corelate cu statisticile oficiale guvernamentale colectate periodic; de 
exemplu, statistici cum ar fi Rata Brută de Înscriere sau Reducerea Părăsirii timpurii a școlii. Un 
proces activ de M&E, prin activități de teren, va explica de ce datele oficiale ale guvernului 
manifestă anumite tendințe și ce înseamnă acest lucru. 
 
Un proces activ de M&E necesită: (i) colectarea de informații din teren, (ii) colectarea datelor 
sectoriale periodice și (iii) analiza și corelarea ambelor seturi de date. Prin urmare, o mare parte a 
acestei secțiuni se concentrează pe îndrumări și instrucțiuni detaliate cu privire la modul de 
desfășurare a activităților de M&E active, în ceea ce privește fiecare strategie specifică. Folosirea 
doar a datelor de rutină periodice nu va furniza informații despre cum și de ce eforturile de 
reformare funcționează sau nu. Datele de rutină nu asigură decidenților dovezi suficiente pe care 
să se bazeze politicile și alocarea bugetului. Acest document va servi procesului efectiv de M&E 
asigurând metodologia și instrumentele necesare pentru implementarea acestuia. 
 
Metodologia și instrumentele sunt în concordanță cu „Cadrul unitar pentru M&E Implementării 
Strategiilor” elaborat de echipa BM în 2016, evitândredundanțele dar făcând referirila acest cadru 
acolo unde reiterarea este importantă. 

1.2 SCOP 
Atât monitorizarea cât și evaluarea trebuie considerate funcții de management. Se anticipează că 
măsurarea eficientă a performanțelor unor entități atât de mari și de complexe ca strategiile 
educaționale să fie un proces cu o metodologie detaliată pentru monitorizare și evaluare, ce 
folosește instrumente precise. Constatarea diferitelor stadii de progres și ajustarea, acolo unde este 
necesar, sunt, de asemenea, importante pentru a asigura performanța inițiativelor în vederea 
atingerii obiectivelor strategiilor, a obiectivelor UE 2020 și a îmbunătățirii rezultatelor educației 
în România, precum și a creșterii productivității, competitivității și angajabilității capitalului uman. 
În acest context, activitățile de M&E trebuie să acopere punerea în aplicare a strategiilor, luând în 
considerare toate resursele financiare disponibile (din fonduri UE, bugetul național și alte surse, 
diversitatea părților interesate și intervalul de timp), precum și cerințele și obligațiile de raportare. 
 
În acest context, la momentul pregătirii celor patru strategii educaționale, s-a propus o abordare de 
Management Bazat pe Rezultate (MBR), care a fost urmărită în Cadrul Unitar pentru M&E, ca 
model utilizat frecvent de țările OCDE și de Comisia Europeană pentru a evalua eficiența și 
eficacitatea politicilor, programelor și proiectelor din sectorul public. 
 
Abordarea MBR a fost adoptată de toate strategiile menționate mai sus, deoarece nu este utilizată 
doar pentru M&E, ci este un ciclu complet de management. MBR este util ca (i) un instrument de 
proiectare care permite celor care proiectează politici, programe și proiecte să precizeze clar de ce 
este necesară inițiativa, ce se așteaptă să realizeze și cum se va recunoaște succesul; (ii) este un 
instrument de proces de implementare care oferă managerilor acces la datele de performanță, 
permițându-le să-și adapteze activitățile și să aloce resurse pentru realizarea optimă a rezultatelor; 
și (iii) este un mecanism de M&E care oferă dovezi ale progresului și, prin analiza eficientă a 
datelor privind performanța, subliniază lecții importante pentru viitoarele politici, programe și 
proiecte avute în vedere. 
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În centrul MBR se află Lanțul de rezultate, o reprezentare liniară a logicii de proiectare bazată pe 
relațiile cauzale dintre nivelurile diferite. Lanțul de rezultate se bazează pe relația cauzală dintre 
intrări (inputs), activități, rezultate imediate și rezultate finale, adică, dacă investim, atunci putem 
desfășura activități, dacă executăm activități, atunci vom produce rezultate imediate și dacă 
metodologia are rezultatele imediate potrivite, atunci vom atinge schimbarea. Toate cele patru 
strategii educaționale urmează această logică, chiar dacă nu folosesc toate același vocabular (în 
această metodologie vom unifica vocabularul pentru a fi mai în concordanță cu MBR). 
 
Lanțul de rezultate al MBR este util în scopuri de proiectare și planificare și este esențial pentru 
M&E, deoarece oferă o structură logică pentru a identifica ce schimbări au loc și cum și de ce apar. 
După cum este ilustrat în Figura 1 (mai jos), strategiile definesc intrările și oferă indicatori pentru 
obiective, rezultate imediate și rezultate finale. Strategiile oferă informații despre activitățile care 
trebuie întreprinse, dar nu le definesc deoarece trebuie să fie iterative și să răspundă la condițiile 
în schimbare. Acest lucru se află în centrul Managementului Bazat pe Rezultate: activitățile nu 
sunt concepute în mod concret, deoarece trebuie să se adapteze condițiilor pentru a obține 
rezultatele finale recomandate ale inițiativei. 
 
M&E bazate pe dovezi eficiente le oferă celor ce execută proiecte flexibilitatea de a face ajustări, 
corecții și restructurări în timpul execuției, pentru a se asigura că investiția va duce la rezultatele 
finale planificate. 
 
Figura 1: Lanțul de rezultate 

 

Metodologia și instrumentele cuprinse în acest document servesc la facilitarea colectării 
informațiilor relevante pentru fiecare componentă din Lanțul de rezultate. Această abordare va 
permite MEN să înțeleagă dacă, de ce și cum eforturile duc la progres și dacă și ce modificări și 
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corecții trebuie elaborate pentru a îmbunătăți performanța și pentru a atinge obiectivele în timp 
util. 

1.3 MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA: DOUĂ PĂRȚI ALE UNUI ÎNTREG  
Este important să reamintim că monitorizarea și evaluarea sunt legate, dar sunt funcții separate 
care se ocupă de trei mari categorii: intrările în implementarea strategiilor, operațiunile care 
alcătuiesc strategiile și rezultatele acestor operațiuni. Monitorizarea se concentrează pe date 
referitoare la intrări și operațiuni, în timp ce evaluările se concentrează pe rezultate finale și pe 
impact. Diferența dintre cele două este evidentă nu numai în ceea ce privește tipul de date care 
trebuie colectate, ci și în ceea ce privește profunzimea analizei. Tabelul 1 de mai jos oferă un 
exemplu pentru a ilustra ce este necesar. 

Tabelul 1: Întrebări pentru monitorizare și evaluare 

Monitorizare1 Evaluare 

● Sunt efectuate toate activitățile 
planificate pentru această strategie? 

o După cum este specificat? 
o La timp? 
o Conform bugetului? 

 

● Ritmul și succesiunea au avut un 
impact asupra rezultatelor strategiei? 

● Ritmul real de implementare a dus la o 
creștere a costurilor? 

● Sunt toate resursele pentru implementare 
[pe componentă sau grup de activități] 
disponibile conform planificării?  

o Există economii? Unde? 
o Există depășiri ale costurilor? 

Unde? 
o Care este costul unitar al activității 

X? 

● În retrospectivă, ar fi putut fi utilizate 
mai bine resursele? 

● Ce factori au afectat utilizarea și 
eficiența resurselor? 

 

Monitorizarea este definită ca observarea sistematică a activităților și înregistrarea datelor în 
scopul controlului și în scopul înțelegerii comportamentului datelor privind  rezultatele finale. Așa 
cum se va vedea mai târziu, o mare parte din datele de bază de monitorizare sunt deja generate de 
unitățile de implementare ale diferitelor proiecte și programe integrate în fiecare dintre aceste 
strategii sau raportate de Organismul Intermediar și de direcțiile relevante din cadrul MEN. 
Organismul Intermediar este o instituție cheie care poate raporta și în același timp consolidează 
date fiabile la nivelul proiectelor, participanților, implementării programelor și proiectelor 
implementate cu fonduri FSE în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU). 
Majoritatea programelor relevante pentru cele patru strategii sunt prevăzute a fi finanțate în cadrul 
acestui Program Operațional, în special intervențiile Strategiei PTȘ. 
 
Trei considerente importante în monitorizare sunt următoarele: 
 
Eficiența:  Activitățile sunt executate la timp și conform bugetului? Sunt suficient planificate? 
Eficacitatea:  Activitățile sunt executate corect? Este bugetul adecvat? 

Corespund rezultatele imediate și rezultatele finale rezultatelor finale și imediate 
dorite/necesare?                                   

                                                            
1 Multe dintre aceste informații vor veni din Unitățile de Implementare a Proiectului iar altele prin Organismul Intermediar. 
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Relevanța:  Sunt executate activitățile potrivite? 
 
Datele de monitorizare vor permite MEN să ia măsuri corective. Această acțiune corectivă se 
concentrează pe îmbunătățirea măsurilor de implementare, pe alocarea și realocarea 
corespunzătoare a resurselor și pe conceperea de activități noi sau alternative care să ajute la 
atingerea rezultatelor finale vizate. Este important ca datele de monitorizare să explice ce activități 
funcționează, ce condiții permit succesul și ce alți factori cauzează schimbarea sau o împiedică. 
Aceste informații sunt importante nu numai pentru elaborarea acțiunilor corective, ci și pentru a 
asigura o imagine clara a implementării activitățilorpropuse în strategii. 
 
Mai precis, monitorizarea va trebui să răspundă următoarelor întrebări: 
 

o Dacă toate resursele financiare, umane și altele, care au fost planificate și bugetate pentru 
implementarea fiecărei strategii sunt (a) furnizate, (b) conform specificațiilor și (c) la timp? 

o Dacă toate activitățile planificate pentru fiecare strategie sunt (a) efectuate, (b) conform 
specificațiilor și (c) la timp 

o Dacă toate resursele care sunt eventual puse la dispoziție pentru implementarea fiecărei 
strategii sunt utilizate (a) pe deplin conform planului și (b) eficient [de ex. fără pierderi] 

o Dacă costurile efective pentru implementarea fiecărei strategii sunt în concordanță cu 
costurile anticipate și proiectate, i.e. nu există depășiri de costuri sau nu s-a cheltuit mult 
prea puțin? 

   
O altă funcție importantă monitorizării este aceea de colectare periodică și în timp util a datelor de 
la SIIIR, RMU și TEMPO-INS referitoare la indicatorii rezultatelor imediate și finale. Aceste date 
sunt colectate în scopuri de urmărire și sunt prezentate în raportul de monitorizare, astfel încât 
schimbarea la nivelul rezultatelor finale să poată fi corelată și / sau atribuită activităților. Aspectele 
metodologice ale monitorizării sunt prezentate detaliat în Partea a doua a acestui raport. 
 
Evaluarea, pe de altă parte, este orientată spre rezultate. Ea studiază înțelesul și semnificația 
esențială a schimbării comportamentale, așa cum este clar exprimată în obiectivele strategiilor. De 
asemenea, ține seama de consecințele pozitive și negative rezultate din execuție și  investighează 
condițiile și efectele activităților asupra rezultatelor imediate și, la rândul lor, relația rezultatelor 
imediate cu rezultatele finale. În concluzie, evaluările examinează întregul lanț de rezultate pentru 
a înțelege efectul strategiei și al implementării acesteia asupra sistemului, părților interesate și 
beneficiarilor. Similar monitorizării, evaluările pot duce la acțiuni corective asupra activităților, 
dar, un aspect important, și asupra strategiei în sine. Combinația dintre datele operaționale și cele 
de rezultate este examinată în evaluări prin propunerea de ipoteze și întrebări de anchetă. Datele 
operaționale vorbesc despre condițiile de execuție, în timp ce datele de rezultate vorbesc despre 
schimbarea comportamentului sectorului. Privind aceste două seturi de date conexe, putem începe 
să emitem anumite ipoteze privind eficacitatea strategiei, calendarul acesteia, costul și alți factori 
calitativi. Ca urmare, evaluările iau în considerare și eficiența, eficacitatea și relevanța, care nu se 
limitează la activități sau proiecte, ci acoperă întreaga strategie. 
 
Mai exact, evaluarea va trebui să răspundă următoarelor întrebări: 
 

o Dacă, retrospectiv, tipul, calitatea și cantitatea resurselor alocate pentru implementarea 
strategiei au fost corespunzătoare 
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o Dacă, retrospectiv, rezultatele imediate așteptate au fost produse conform intenției și, dacă 
nu, de ce 

o Dacă, retrospectiv, aceste rezultate imediate au condus la rezultatele finale așteptate și dacă 
Ministerul ar trebui să continue să producă astfel de rezultate imediate, să facă mai multe 
din acestea sau să schimbe rezultatele imediate 

o Dacă, retrospectiv, strategia ca întreg este sau a fost bine concepută din punct de vedere 
tehnic și administrativ 

o Cu ce costuri s-au realizat rezultatele imediate și rezultatele finale și dacă ar putea fi 
realizate cu costuri mai mici; și 

o Dacă strategia este sau a fost realistă și fezabilă în raport cu costul. 
 
Aspectele metodologice ale evaluării sunt prezentate în detaliu în Partea a 3-a a acestuidocument. 

1.4 PRINCIPII ORGANIZAȚIONALE 
1.4.1 Acorduri Instituționale 
Este important ca cititorul să recunoască rolul crucial al monitorizării și evaluării în ceea ce 
privește implementarea cu succes a celor patru strategii educaționale, deoarece rolul de 
monitorizare și evaluare implică angajarea de resurse umane, financiare și logistice adecvate 
pentru a dezvolta un sistem eficient de M&E. Sistemul de M&E ar trebui să devină o parte 
integrantă a strategiei instituționale și ar trebui raționalizat în cadrul planurilor și bugetelor 
instituționale, în special în ceea ce privește capacitatea administrativă a Ministerului. Este 
important să existe consultări ample cu organismele consultative, institute și agenții implicate în 
guvernarea, gestionarea și furnizarea educației, pentru a colecta date într-un mod unitar și pentru 
a evita redundanțele și suprapunerile. Acest document ar trebui să fie utilizat ca plan general de 
colectare și agregare a datelor și ar trebui să ghideze eforturile sectorului, coordonate de Minister, 
pentru elaborarea politicilor și inițiativelor educaționale bazate pe dovezi, în scopul atingerii 
obiectivelor strategice stabilite de Guvernul României în cele patru strategii. 
 
Cadrul Unitar livrat în 2016 descrie opt (8) sarcini cheie care trebuie îndeplinite pentru a menține 
funcționarea eficientă a sistemului de M&E. 
 
Tabelul 2: 8 Sarcini cheie pentru M&E 
 

Colectarea și transmiterea datelor 
Agregarea datelor 
Prelucrarea și transformarea datelor (analiza datelor) 
Stocarea și întreținerea 
Întreținerea și mentenanța infrastructurii IT 
Încurajarea și educarea potențialilor utilizatori cu privire la modul de utilizare a informațiilor 
Transferul informațiilor către utilizatorii vizați (raportarea) 
Gestionarea sistemului de M&E 

 
Scopul celor 8 sarcini-cheie detaliate mai sus (Tabelul 2) este transformarea datelor brute în 
informații utile pentru luarea deciziilor prin analize eficiente. În acest scop, metodologia identifică 
MEN ca organism central responsabil cu executarea metodologiei de M&E. Conform planificării 
proiectului SIPOCA 17, MEN va sprijini angajarea unui număr de experți pentru anumite perioade 
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de timp pentru colectarea, analiza și raportarea datelor pentru a completa structurile interne 
existente și capacitatea de a gestiona sistemul de M&E și de a controla funcțiile IT. 
 
MEN a estimat în cadrul proiectului SIPOCA17 necesitatea contractării a 12 experți care vor fi 
selectați pentru a colecta date pe teren utilizând instrumentele propuse în acest document 
(Secțiunea 2). De asemenea, Ministerul va angaja cinci experți care vor lucra la interpretarea 
statistică și vor stabili diverse corelații. Experții vor analiza gradul de finalizare a anumitor 
indicatori, precum și precizia și fiabilitatea datelor pentru a informa procesul decizional. 
Importantă pentru sarcina lor este corelarea informațiilor obținute prin interviuri și vizite la fața 
locului cu datele de implementare pentru a putea prognoza în ce măsură activitățile duc la 
schimbare. Acești cinci experți vor elabora rapoartele de monitorizare care vor conține informații 
despre evoluția activităților legate de cele patru strategii și, important, în ce măsură aceste activități 
generează rezultate imediate și rezultate finale, dar și cunoștințe și abilități care pot fi folosite 
pentru îmbunătățirea performanței instituțiilor vizate de cele patru strategii. 
 
Pe lângă experții menționați mai sus, este important ca Ministerul să ia în considerare personal 
dedicat operării metodologiei și să se asigure că fluxul de informații, planificarea și programarea 
se desfășoară în conformitate cu această metodologie. Este necesară implicarea unui manager 
pentru M&E precum și a unui asistent. Managerul pentru M&E, trebuie să răspundă pentru 
sarcinile care intră în responsabilitatea Ministerului, și să supravegheze echipa de experți ce 
colectează, analizează și raportează date din teren. Asistentul va sprijini managerul pentru M&E, 
în special cu transferul de informații de la furnizorii de date periodice (INS, diverse agenții etc.) 
pentru a justifica indicatorii care necesită astfel de date (în special Cadrul de Măsurare a 
Performanței din Anexa 1). Asistentul va ajuta la planificarea și programarea studiilor calitative și 
cantitative. MEN poate alege să mențină responsabilitatea coordonării în Direcția de Management 
Strategic și Politici Publice din cadrul Ministerului și să implice doi asistenți care să sprijine 
directorul în rolul său coordonare. Profilurile detaliate pentru pozițiile de manager și asistent sunt 
furnizate mai jos. În cazul în care se va alege cea de-a doua opțiune oferită mai sus, numai profilul 
asistentului va fi relevant. 
 
Managerul va conduce și va supraveghea activitatea asistentului de menținere a contactelor cu 
experții externi și va asigura respectarea legislației și reglementărilor relevante pentru colectarea 
datelor și educația din România. 
 
Managerul pentru M&E trebuie să aibă următoarele abilități / calificări: 
• Cunoștințe / experiență în abordarea indicatorilor educaționali și sociali; 
• Cunoștințe / experiență în lucrul cu seturi mari de indicatori; 
• Cunoștințe solide în statistică socială, în special în ceea ce privește macro-statistica (proiectarea 
și utilizarea indicatorilor agregați); 
• Cunoașterea instrumentelor, cum ar fi Excel sau software similar; 
• Experiență și abilitatea de a analiza datele din sondaj cel puțin la nivel de bază. Aceasta implică, 
pe de o parte, înțelegerea eșantionării și a cerințelor acesteia și posibilitatea de a manipula cel puțin 
unul dintre pachetele software pentru analize statistice de bază, cum ar fi SPSS, SAS, Stata, R etc. 
și 
• Deține cel puțin o diplomă de master în științe sociale (de exemplu, sociologie, științe politice, 
economie sau științe educaționale). 
 



Metodologie de monitorizare și evaluare   18 

Asistentul Managerului de M&E trebuie să aibă următoarele abilități / calificări: 
• Experiență în managementul de proiect; 
• Cunoașterea pieței locale de cercetare educațională / socială; 
• Înțelegerea cerințelor metodologice de bază pentru măsurători calitative și cantitative; 
• Experiență și abilități în analizarea datelor din sondaj, cel puțin la nivel de bază. Aceasta implică, 
pe de o parte, înțelegerea eșantionării și a cerințelor acesteia și posibilitatea de a manipula cel puțin 
unul dintre pachetele software pentru analize statistice de bază, cum ar fi SPSS, SAS, Stata, R etc. 
• Înțelegerea metodelor moderne de analiză a conținutului (inclusiv cunoașterea a cel puțin unui 
software de analiză a conținutului, cum ar fi MaxQDA, AtlasTI, NVivo, Hamlet etc.); 
• Cunoștințe de bază despre sistemul de învățământ din România și abilitatea de a analiza legislația 
existentă și legislația secundară; 
• Deține cel puțin o diplomă de master în științe sociale (de exemplu, sociologie, științe politice, 
economie sau științe educaționale). 

1.4.2 Instituții Publice și Private 
Este esențial ca instituțiile private să fie incluse în activitățile de colectare și analiză a datelor. În 
caz contrar, există riscul producerii de informații incomplete cu privire la cele patru programe 
educaționale, ceea ce poate duce la concluzii eronate. Dimensiunile eșantionului, fie pentru 
activitățile de monitorizare sau de evaluare, ar trebui să reflecte raportul dintre școlile private și 
cele publice, deși nu este necesară o abordare științifică în ceea ce privește alegerea mărimii 
eșantionului. Analiza comparativă a performanței acestor instituții poate oferi perspective asupra 
cauzelor și soluțiilor pentru modificarea și îmbunătățirea celor patru strategii.  
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PARTEA 2: METODOLOGIA DE MONITORIZARE 
2.1 ACTIVITĂȚI DE MONITORIZARE 
2.1.1 Principii de Bază 
Instituțiile care administrează strategii complexe de reformă necesită informare continuă cu privire 
la progresele înregistrate în legătură cu rezultatele imediate și rezultatele finale, pentru a asigura 
succesul inițiativelor propuse. Implementarea proiectelor și programelor asociate celor patru 
strategii educaționale depășește asigurarea implementării activităților și a folosirii de fonduri. 
Monitorizarea implementării este imperativă pentru a identifica detaliile privind modul în care au 
loc activitățile. Aceasta include răspunsul la întrebări precum modul în care fiecare obiectiv al 
proiectului sau programului a fost internalizat de către participanți și beneficiari (pot fi diverse 
părți interesate, la diferite niveluri: părinți, elevi, profesori, școli sau universități, companii 
implicate în procesul educațional, tutori, participanți la exerciții de învățare pe tot parcursul vieții 
etc.), modul în care au fost efectiv implementate activitățile (dincolo de implementarea declarată 
de succes), modul în care au reacționat beneficiarii la implementare și așa mai departe. 
 
Două activități de bază trebuie luate în considerare în timpul monitorizării, în special în 
monitorizarea implementării programelor / proiectelor. Tabelul 3 (mai jos) rezumă activitățile din 
punctul de vedere al producerii de date și al utilizării datelor, cu scopul principal de a furniza 
informații, pe de o parte, cu privire la progresul implementării, precum și la eventualele blocaje și 
povești de succes, pe de altă parte. 
 
Tabelul 3: Monitorizarea Activităților 

Tip de activitate Tip de date Obiectiv 

Colectarea sistematică 
a datelor privind 
fluxurile administrative 

Date statistice din surse oficiale Monitorizare de bază a 
progresului 
Pregătire pentru activitățile de 
evaluare 

Organism Intermediar (Unități de 
Implementare a Proiectului, ONG, 
comunități etc.) 

Aplicarea unor 
instrumente calitative / 
cantitative de teren 
pentru a justifica 
progresul 

Cantitative (de ex. studii prin 
chestionare) 

Monitorizare de bază a 
progresului 
Pregătire pentru activitățile de 
evaluare  
Informarea cu privire la 
anumite aspecte legate de 
implementare 

Calitative  
(de ex. interviuri, studii de caz, 
focus grupuri și vizite la fața 
locului etc.) 

Informarea cu privire la 
anumite aspecte legate de 
implementare 

 
Fiecare dintre cele patru strategii educaționale este monitorizată independent, în conformitate cu 
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lista de indicatori aprobată, ce se regăsește în fiecare din documentele strategiilor. Tabelul 3 (de 
mai sus) ilustrează patru căi principale pentru a obține date pentru indicatori și pentru a documenta 
activitățile menționate mai jos. 
 
Primul tip de date include informații existente, cum ar fi SIIIR, RMU și ANS, va furniza o mare 
parte din datele de bază (statistici oficiale). Calculele simple sunt utilizate pentru a agrega datele 
colectate din aceste surse, astfel încât acestea să îndeplinească cerințele indicatorilor. Se pot afla 
informații despre ratele de înscriere, numărul de persoane adulte instruite în programele de ÎPV în 
cadrul unităților de învățământ terțiar, numărul de formatori instruiți sau profesori / învățători la 
diferite niveluri și așa mai departe, din astfel de programe. 
 
Al doilea tip de date este obținut de la diferitele unități de implementare a proiectelor / 
programelor dedicate, specificate de strategii, care produc în prezent informații despre 
implementare prin intermediul propriilor sisteme de monitorizare, potrivit MEN. Acest tip de 
informații circulă către și prin Organismele Intermediare existente pentru gestionarea fondurilor 
europene. Programele sunt descrise aici și includ, de exemplu, un program dedicat creșelor sau 
unul care se ocupă de Centrele Comunitare de Învățare Permanentă, printre multe altele. 
Informațiile produse în cadrul acestor programe, din activitățile lor de monitorizare și evaluare, 
sunt utilizate pentru documentarea activităților și rezultatelor imediate și sunt măsurate în funcție 
de indicatorii corespunzători. Informațiile descriu progresele legate de rezultatele imediate 
așteptate și de implementarea activităților în cadrul unui program / proiect. 
 
Această metodă de monitorizare răspunde la întrebările de bază precum: a fost activitatea 
implementată conform planului, cu toate detaliile luate în considerare, inclusiv timpul, bugetul, 
atitudinea celor implicați, recepția de către beneficiari, utilitatea percepută etc., și cu estimări 
numerice ale beneficiarilor, instrumentelor produse, sistemelor împuternicite, etc.? 
 
În concluzie, trebuie abordate aspectele de bază, cum ar fi eficiența, eficacitatea și relevanța 
activităților. 
 
Întrucât aceste date sunt deja colectate, nu este nevoie să se creeze noi metode și instrumente pentru 
a face acest lucru. Cu toate acestea, este necesar să se dezvolte o metodă de integrare în sistemul 
global de M&E și să se utilizeze ca un factor de declanșare a monitorizării calitative, așa cum este 
descrisă în paragraful următor. 
 
Al treilea tip de date- reprezintă date sensibile la presiuni din afara MEN și al părților interesate. 
De exemplu, datele privind angajabilitatea absolvenților ar putea fi dificil de evaluat prin 
instrumentele existente, uneori fiind rare și nesigure, în special ca urmare a migrației internaționale 
(altfel, legătura între SIIIR și RMU cu REVISAL ar putea aborda teoretic acest fenomen). Este 
obligatoriu să existe o estimare fiabilă a angajabilității, deoarece utilitatea educației pentru 
integrarea pe piața forței de muncă este esențială pentru evaluarea caracterului practic și funcțional 
al celor patru strategii educaționale. Studiile de urmărire a inserției absolvenților pe piața muncii 
(Tracer studies), de exemplu, abordează această problemă. Un astfel de exemplu ilustrează 
necesitatea studiilor pe teren realizate prin instrumentele cantitative descrise în secțiunile 
următoare.  
 
Instrumentele cantitative care urmează să fie utilizate sunt chestionare adaptate care vor oferi 
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informații despre implementarea activităților, pe lângă rezultatele lor finale. În ceea ce privește 
implementarea, care se poate dovedi mai simplă sau mai dificilă decât se anticipase, chestionarele 
cantitative bine concepute oferă mai multe informații decât simplul progres către obiectivele vizate 
și, prin urmare, asigură succesul implementării. Ca parte a unui protocol complex, astfel de 
informații se pot dovedi utile pentru evaluări, ceea ce duce la o durată lungă de valabilitate a datelor 
colectate. 
 
Al patrulea tip de date care urmează să fie colectate sunt cele culese prin instrumente calitative 
aplicate prin studiile pe teren. Acestea sunt concepute cu scopul specific de a informa cu privire la 
modul în care sunt implementate acțiunile specifice (cu excepția celor prevăzuteprin legislația / 
reglementările corespunzătoare). Ele îmbogățesc metodele cantitative prin furnizarea de context 
activităților implementate. Datele calitative pot furniza, de asemenea, informații valoroase despre 
semnificația și valoarea pe care diferiți actori sociali (profesori, educatori, elevi, alte grupuri-țintă) 
le atribuie acțiunilor care sunt implementate, consecințelor percepute și modului în care acestea au 
un impact asupra predării / învățării / activității profesionale, dincolo de obiectivele stabilite de 
program. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.2 Descrierea instrumentelor, indicatorilor și categoriilor de utilizatori ce urmează a fi 
implicate  
Există mai multe categorii de utilizatori și metode de utilizare a acestui plan de M&E, fiecare 
având ca scop să răspundă nevoilor unei diferite categorii de utilizatori. Următoarele paragrafele 
prezintă elemente privind diverse echipe precum și nevoile și cerințele lor pentru un proces de 
M&E de succes. 

Figura 2: Fluxuri de date 
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● Echipele de implementare (Grupurile de Lucru din cadrul MEN pentru fiecare dintre cele 
patru strategii) au nevoie de o modalitate de a analiza activitățile pe care le dezvoltă și modul în 
care acestea duc la rezultate finale. Aceasta înseamnă că au nevoie de o perspectivă structurată 
asupra instrumentelor de monitorizare organizate pe activități. 
 
● Pentru a avea o imagine de ansamblu rapidă asupra modului în care implementarea contribuie la 
atingerea obiectivelor celor patru strategii, orice factor de decizie are nevoie de un tabel general 
de indicatori. În care să poată observa ușor starea inițială pe fiecare dimensiune sau valoarea 
inițială, , situația curentă și  ținta finală. 
 
● Echipa de Monitorizare a MEN va avea nevoie de instrumente pentru actualizarea tabelului. 
Aceasta înseamnă că Echipa de Monitorizare a MEN ar trebui să dispună de un set clar de 
instrucțiuni privind sursele de extragere a informațiilor pentru a cuantifica, fie calitativ, fie 
cantitativ, fiecare indicator din strategii. 
 
● Fiecare furnizor de date are nevoie de o listă cuprinzătoare de informații pe care trebuie să le 
furnizeze. Furnizorii de date includ INS, SIIIR și orice instituție care implementează programe din 
strategia educațională (diverse agenții și ministere, sauexperți contractați de Echipa de 
Monitorizare a MEN pentru activități specifice; se vor folosi „instrumente calitative / cantitative 
de studiu pe teren”). Echipa de Monitorizare a MEN trebuie, de asemenea, să știe exact ce să ceară 
acestor surse și la ce interval. Furnizorii de date ar trebui să știe la rândul lor când și ce să furnizeze. 
 
Urmând logica operațională detaliată mai sus, în conformitate cu Cadrul Unitar pentru M&E și în 
conformitate cu principiile MBR, metodologia de M&E introduce instrumentele care vor fi 
utilizate pentru măsurarea indicatorilor în modelul prezentat mai jos. 
 
Un pas esențial în dezvoltarea acestei metodologii a fost alinierea vocabularului utilizat în fiecare 
strategie. Matricea de mai jos prezintă denumirile utilizate în fiecare strategie și modul în care 
acestea au fost unificate în cadrul metodologiei. 

PTȘ TED ÎPV EFP Metodologie 

Rezultat final 
Condiții de 
sprijin & 

Piloni  
Măsuri Direcții de 

acțiune 
Rezultat final 

Măsură Acțiuni Acțiuni Acțiuni  Rezultat imediat 
 

 
Cu un vocabular unitar, metodologia pentru monitorizare este prezentată după cum se arată mai 
jos pentru fiecare rezultat imediat și indicatorul sau grupul său de indicatori din cadrul fiecărei 
strategii: 
 
1.0 Rezultat final 

1.1 Rezultat imediat 
Indicator (i) 
Instrument (e) 

 
În unele dintre strategii există indicatori la nivel de sector, precum și rezultate finale la nivel mai 
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înalt, cu denumiri diferite în documentul strategiei. Acestea sunt adesea separate de grupul Rezultat 
Final-Rezultat Imediat și li se dau indicatori independenți; în astfel de cazuri, au fost asociate 
instrumente specifice pentru a măsura progresele înregistrate la indicatorii de nivel superior. Cu 
toate acestea, prezentarea rămâne consistentă pe parcursul acestei secțiuni. 
 
În unele cazuri există doar un singur instrument deoarece există o singură sursă de informații. În 
alte cazuri, toate instrumentele sunt indicate deoarece indicatorul sau indicatorii necesită diverse 
surse de date. 
 
Există mai multe situații în care mai mult de un rezultat imediat și indicatorii corespunzători sunt 
măsurați cu un instrument sau o combinație de instrumente; în astfel de cazuri, acestea sunt grupate 
împreună, iar instrumentele sunt prezentate sub acestea. 
 
Instrumentele oferă o cerință minimă; cu alte cuvinte, o bază pe care echipa M&E și părțile 
interesate pot construi, îmbunătăți și adapta, pe măsură ce implementarea strategiei progresează. 
Acesta este un aspect important, deoarece pe măsură ce strategiile avansează și încep să aibă efecte 
tangibile asupra subiecților țintă, va fi necesar ca M&E să se consolideze și să se adapteze. 

2.1.3 Instrumente calitative/cantitative pentru aplicare în teren: de ce avem nevoie de acestea 
Această secțiune se concentrează pe instrumentele cantitative și calitative de colectare a datelor. 
Acestea se pot referi la eșantioane naționale sau la eșantioane cu acoperire limitată. Ideea de bază 
a acestor instrumente este aceea de a oferi detalii sau o descriere a implementării formale a unei 
anumite acțiuni. Acestea pot să adune rapid informații, independent de cei care au proiectat și / sau 
implementat acțiunile corespunzătoare, și sunt utile pentru ajustarea implementării. 
 
Acest plan de monitorizare încearcă să echilibreze nevoia de informații cu o abordare realistă în 
ceea ce privește disponibilitatea resurselor. Se bazează pe metodologiile și instrumentele deja 
folosite de MEN, inclusiv prin activitatea curentă a unităților de implementare a programelor și 
proiectelor. 
 
Astfel, instrumentele calitative / cantitative de teren abordează în principal acele zone care 
sunt fie transversale, fie prea largi pentru a se încadra într-un program dedicat. Din motive 
de eficiență și eficacitate, abordarea acestor metodologii se axează pe viabilitate (costul colectării), 
fezabilitate (ușurința colectării) și oportunitate (importanța informațiilor). Această abordare 
răspunde necesității MEN de a colecta cele mai importante informații, asigurând în același timp o 
rentabilitate și o frecvență rezonabilă de colectare a datelor. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Intenții 



Metodologie de monitorizare și evaluare   24 

În general, există câteva tipuri de studii care pot fi utilizate: chestionare cantitative, studii de caz 
ilustrative (utilizând o combinație de chestionare, focus grupuri, interviuri și alte date), interviuri 
detaliate și analiza conținutului documentelor existente. Având în vedere numărul de unități din 
care sunt colectate informațiile, tipul de stocare și tehnicile de analiză, anchetele bazate pe 
chestionar sunt considerate "cantitative", în timp ce celelalte tipuri de instrumente sunt "calitative". 

2.1.4 Considerente metodologice ulterioare 
Aplicarea instrumentelor cantitative și calitative în timpul vizitelor pe teren va fi o provocare 
în ceea ce privește programarea acestora. Pentru a depăși acest lucru, metodologia sugerează 
că o vizită în teren ar trebui să investigheze cât mai mult posibil din fiecare strategie - cu alte 
cuvinte, fiecare vizită în teren ar trebui să fie cuprinzătoare și să adune toate datele posibile despre 
activitățile implementate în cadrul celor patru strategii. Această abordare va fi cea mai eficientă 
nu numai pentru MEN, ci și pentru respondenți. Neaplicarea acestei abordări va duce la numeroase 
vizite într-un singur loc pentru a pune întrebări pe mai multe subiecte. Acest lucru va duce la 
erodare, la disconfort și la evitarea participării. 
 
Considerente regionale există pentru toate instrumentele. Acestea sunt importante, în special 
pentru PTȘ, deoarece strategia vizează în mod specific județele expuse riscului. Acest lucru este 
recunoscut în procedura de selecție propusă. Pentru toate informațiile cantitative, problema 
regională este implicită, dată fiind colectarea datelor care ia în considerare locația geografică. 
Acest lucru este valabil și pentru informațiile colectate din surse administrative tipice sau din 
programe specifice. Pe scurt, harta sărăciei din România este folosită pentru a ținti mai bine 
programele de incluziune și consolidare a legăturii dintre educație și piața muncii. 
 
Eșantionarea este aleatorie în toate cazurile, cu stratificare atunci când este necesar. Pentru toate 
instrumentele cantitative, selecția este probabilistică și garantează capacitatea de generalizare a 
rezultatelor (adică pentru a trage concluzii care sunt valabile pentru întregul sistem, nu numai 
pentru unitățile unde s-a aplicat ancheta). Pentru instrumentele calitative, selectarea și proiectarea 
rețelelor de colectare a datelor ia în considerare condițiile prealabile de bază pentru a permite 
generalizări (vezi Flyvbjerg, 2006)2. Este important de menționat că MEN a indicat în proiectul 
său mai larg, în cadrul POCA, faptul că monitorizarea nu va avea o bază științifică. Cu toate 
acestea, pentru evaluări, abordarea științifică riguroasă a cercetării trebuie să se aplice pentru a 
asigura credibilitatea constatărilor. 
 
Replicările sunt luate în considerare atunci când este cazul. Pentru acțiunile care includ 
implementarea o singură dată, replicarea nu este necesară. Replicările sunt necesare pentru acțiuni 
care se întind pe o perioadă mai lungă de timp. În astfel de cazuri, acestea sunt utile pentru a 
monitoriza schimbările în implementare, pentru a rafina pașii următori și pentru a înțelege în 
general modul în care strategia avansează spre obiectivele intenționate. Replicarea devine extrem 
de importantă deoarece va fi imposibil să se monitorizeze fiecare acțiune pentru fiecare strategie 
din fiecare județ; ca atare, monitorizarea va avea un program continuu pentru a se asigura că toate 
județele cu risc ridicat sunt vizitate cel puțin o dată pe parcursul implementării strategiei. 
 
Grupurile de control sunt luate în considerare în cazurile în care implementarea nu acoperă toți 
potențialii beneficiari. De exemplu, în cazul programului pentru creșe, metodologia include opt 
creșe pentru interviuri detaliate și supraveghere. Șase dintre acestea primesc sprijin prin program; 
                                                            
2 Flyvbjerg, B. (2006). Five misunderstandings about case-study research. Qualitative inquiry, 12(2), 219-245.  
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două nu. Prin supravegherea celor care nu primesc niciun sprijin, se poate determina cu mai multă 
precizie dacă schimbarea în celelalte șase este rezultatul programelor și proiectelor implementate 
în scopul realizării obiectivelor strategiei sau sunt pur și simplu corelate fără legături clare de 
cauzalitate. Din nou, trebuie remarcat faptul că aceasta este o problemă mai puțin importantă 
pentru monitorizare și mult mai importantă pentru evaluare. 
 
În funcție de tipul de informații care trebuie colectate și de activitatea care trebuie abordată, ne  
putem concentra pe diferite niveluri ale instituțiilor sau pe variațiile instituționale, inclusiv în 
următoarele instituții: 
 
● școli, universități sau alți furnizori de educație și formare; 
● părinți / familii, copii preșcolari, elevi, studenți, cursanți adulți; 
● administrația publică locală, organele centrale de guvernare; 
● cadre didactice și formatori; 
● personalul de conducere din unitățile care oferă educație și / sau formare; 
● societăți implicate în diverse moduri în procesul de educație și formare; 
● angajatori; 
● populația generală; și 
● clase și grupuri de elevi / cursanți, la diverse niveluri educaționale și de formare. 
 
Varietatea respondenților și nivelurile potențiale care trebuie evaluate sunt largi. Atunci când se 
discută despre o campanie de sensibilizare cu privire la cele patru strategii, ar putea fi vizați adulții 
din populația generală, cu anumite limite inferioare și superioare de vârstă. Cu toate acestea, atunci 
când se discută despre formare în cadrul companiilor ca parte a sistemului de EFP, de exemplu, 
publicul țintă va fi semnificativ mai restrâns. 

2.1.5 Frecvența raportării 
Echipa de Monitorizare a MEN va realiza pentru fiecare strategie câte un raport trimestrial. 
Raportul se bazează pe date colectate la momente diferite în trimestrul supus raportării. 
Metodologia încearcă să simplifice raportarea și să se asigure că stratificarea este cumulativă, nu 
redundantă. În acest scop, metodologia are în vedere un raport scurt după fiecare vizită în teren, 
toate acestea fiind analizate și sintetizate în raportul trimestrial pentru fiecare dintre aceste 
strategii. Rapoartele trimestriale numărul 1, 2 și 3 vor fi sintetizate și, împreună cu datele 
suplimentare adunate în trimestrul 4, vor forma raportul anual care oferă o perspectivă globală 
asupra stadiului de implementare a strategiilor și asupra măsurii și efectului implementării în 
grupurile țintă.  
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În timp ce exercițiul de monitorizare este anual, implementarea acestei metodologii de 
monitorizare trebuie programată pe tot parcursul anului, astfel încât să se efectueze periodic un 
număr suficient de vizite la fața locului pentru a furniza date în mod neîntrerupt. Prin urmare, 
vizitele la fața locului vor fi organizate pe tot parcursul anului și vor fi urmate de rapoarte 
intermediare trimestriale pentru a prezenta MEN pulsul implementării strategiei. La sfârșitul 
anului se va întocmi un raport anual faptic și analitic, care va necesita, de asemenea, vizite la 
intervale regulate de timp. 
 
În plus, metodologia include Cadrul de Monitorizare a Performanțelor prezentat în Anexa 1 pentru 
fiecare strategie acoperind toți indicatorii. Aceste tabele ar trebui actualizate periodic și prezentate 
în rapoartele intermediare trimestriale. Conținutul raportului intermediar trimestrial este furnizat 
în această secțiune. 

2.2 INSTRUMENTE 
Această secțiune, în special de la 2.3 înainte, este organizată urmând formatul celor patru strategii 
educaționale. Aceasta înseamnă că pentru fiecare strategie, fiecare rezultat final este urmat de lista 
de rezultate imediate și de indicatorul asociat. Metodologia și instrumentele urmează fiecare 
indicator sau grup de indicatori, iar instrumentele sunt prezentate în trei subsecțiuni: 1) date 
oficiale; 2) datele de implementare de la Organismul Intermediar și unitățile de implementare ale 
proiectelor/programelor; și 3) instrumentele calitative și cantitative. 
 
Implementarea fiecărei activități poate fi descrisă prin mai mulți indicatori. Indicatorii pot proveni 
din surse de date statistice (sau combinații de mai multe surse de date statistice), pot fi calculați în 
programe și proiecte dedicate, pot deriva din legislația adoptată și unii pot fi documentați parțial 
sau numai prin instrumente specifice de colectare date calitative și cantitative, concepute pentru a 
îmbunătăți cunoștințele despre implementarea activităților. O selecție a acestor instrumente poate 
fi găsită în anexa 2 și este aplicabilă celor patru strategii (eventual cu ajustări minore pentru a 
asigura compatibilitatea dintre instrument și strategie). 
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Întrebările din ghidurile instrumentelor de cercetare pe teren sunt prezentate în cadrul fiecărui 
rezultat imediat, pentru a demonstra tipul de anchetă necesar pentru verificarea datelor cantitative 
și pentru a genera date calitative. MEN poate decide gruparea tuturor întrebărilor în cadrul unui 
singur chestionar. Acest lucru ar fi eficient pentru experții în M&E și pentru respondenți. În acest 
caz, instrumentul va trebui organizat în funcție de respondent, astfel încât fiecare grup de 
respondenți să fie abordat cu întrebări relevante. Instrumentele model sunt prezentate în anexa 2. 
 
A ESL (PTȘ): Strategia pentru Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii 

Rezultatul strategic: reducerea părăsirii timpurii a școlii 
 
Indicatorii de nivel înalt ai strategiei PTȘ sunt măsurați prin surse statistice oficiale. 
 

• ESL4.O.001  Rata persoanelor care au părăsit timpuriu școala 
• ESL4.O.002  Volumul persoanelor care au părăsit timpuriu școala 
• ESL.O.300  Rata brută de înscriere pentru grupa de vârstă (0-5 ani) 
• ESL.O.301  Rata brută de înscriere în învățământul preșcolar (3-5 ani) 
• ESL.O.302  Rata brută de înscriere în antepreșcolar (0-2 ani) 
• ESL.O.305  Rata brută de înscriere în ciclul primar și secundar inferior 
• ESL.O.306  Rata brută de înscriere - Primar 
• ESL.O.307  Rata brută de înscriere – Secundar inferior 

Exemplu 
Vizite de monitorizare în cadrul Strategiei de Reducere a PTȘ, în vederea realizării 
Rezultatului Final 1. Accesul la Educația și Îngrijirea Timpurie a Copiilor, cu accent pe 
grupurile vulnerabile - și rezultatele imediate 1.1-1.4. 
Pot fi selectate un număr de 24 de grădinițe, care implementează deja unele măsuri,  
din cele 8 regiuni, urban / rural, îndepărtate / supraaglomerate, cu grupuri vulnerabile 
incluse. Trebuie să se acorde atenție faptului că majoritatea grădinițelor sunt unități 
subordonate și nu au entitate juridică; prin urmare, vizitele pe teren pot fi asociate cu 
vizite școlare pentru măsuri din cadrul altor rezultate finale. 
Următoarele instrumente pot fi aplicate în fiecare grădiniță de către un grup de 
experți în M & E: 
- fisa de date a grădiniței (grilă de analiză) - date la nivelul școlii, descrierea detaliată și 
impresia / percepția generală despre loc. 
- Interviu cu directorul școlii / grădiniței 
- Interviu cu inspectorul grădiniței 
- Focus grup cu educatorii 
- Focus grup cu părinții 
- Focus grup cu comunitatea locală  
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• ESL.O.308  Procent de elevi analfabeți funcțional 
• ESL.O.309  Procent de elevi cu performanțe scăzute la matematică 
• ESL.O.310  Procent de elevi cu performanțe scăzute la citire 
• ESL.O.311   Rezultatele la examenul național de la sfârșitul clasei a VIII-a pe total si 

separat pe discipline 
• ESL.O.313  Rate de abandon școlar 
• ESL.O.314  Reducerea ratelor de abandon școlar C5 
• ESL.O.315  Reducerea ratelor de abandon școlar C1 
• ESL.O.316  Reducerea ratelor de abandon școlar C7 
• ESL.O.317  Rata de tranziție în învățământul liceal sau învățământul profesional și tehnic 

 

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

Rezultatul imediat 1.1:  Consolidarea ÎETC în vederea sporirii eficacității 
 
Indicatorii din acest set de acțiuni includ următoarele: 
 

• ESL4.P.021  Implementare curriculum pentru educația antepreșcolară 
• ESL 4.P.022  Număr cadre didactice ante-preșcolar care au beneficiat de formare 
• ESL 4.P.022b  Număr de cadre didactice, inspectori și educatori puericultori formați 
• ESL 4.P.022c  Număr de inspectori școlari din ante-preșcolar care au fost beneficiat de 

formare 
• ESL 4.P.025  Cadrul legal  și operațional pentru asigurarea serviciilor de îngrijire și 

educație în creșe 
• ESL 4.P.101  Un cadru complet pentru ÎETC este adoptat 

 

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

Rezultatul imediat 1.2:  Recunoașterea rolului important al familiilor (cu copii în vârstă 
de 0-3 ani) prin implicarea directă în programele de educație 
parentală și conștientizarea și prin stimulente financiare pentru 
sprijin 

Indicatorii din acest set de acțiuni includ următoarele: 
• ESL 4.O.103  Număr de programe comunitare și parentale în grădinițe și creșe 
• ESL 4.O.104  Stimulentele financiare în antepreșcolar sunt în relație cu creșterea ratei de 

înscriere 
• ESL 4.P.024  Tichete de creșă pentru grupuri vulnerabile 
• ESL 4.P.070  Nr. beneficiari de scheme de sprijin pentru părinții din grupurile vulnerabile 

sau comunitățile dezavantajate 
Rezultatul final 1:  Accesul la Îngrijirea și Educația Timpurie a Copiilor (ÎETC), 

prin plasarea accentului pe grupurile vulnerabile 
Rezultatul imediat 1.3:  Colaborarea cu autoritățile locale, comunități, părinți și alte 

părți interesate pentru a asigura sprijinul corespunzător pentru 
înscriere și reținere în sistem 

Indicatorii din acest set de acțiuni includ următoarele: 
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• ESL 4.P.072  Nr. creșe sprijinite prin "Elaborarea mecanismului de a sprijini ÎETC prin 

parteneriate locale între autorități, comunități, părinți și ONG-uri. Acest mecanism 
trebuie să fie o condiție de implicare în înființarea de noi creșe/servicii de educație 
timpurie antepreșcolară" 

 
Rezultatul final 1:  Accesul la Îngrijirea și Educația Timpurie a Copiilor (ÎETC), 

prin plasarea accentului pe grupurile vulnerabile 
Rezultatul imediat 1.4:  Elaborarea de noi abordări pentru a asigura furnizarea unui 

număr suficient de cadre didactice calificate (educatori-
puericultori), în special în zonele dezavantajate din mediul rural 
(inclusiv stimulente financiare, scheme de mobilitate) 

 
Indicatorii din acest set de acțiuni includ: 
 
• ESL 4.P.028 Număr burse lunare pentru cadre didactice în antepreșcolar pentru a funcționa în 

zone dezavantajate (900 EURO pe lună, timp de un an) 
• ESL 4.P.074  Număr beneficiari pentru "Introducerea schemelor de mobilitate, inclusiv a 

stimulentelor financiare, pentru cadre didactice și educatori puericultori debutanți 
din zonele rurale/dezavantajate" 

Toți indicatorii acestor rezultate imediate trebuie măsurați în același timp, din moment ce au 
aceiași interlocutori / surse de informare și se încadrează în același program. Cu alte cuvinte, toate 
interviurile, focus grupurile, observațiile trebuie să fie efectuate în același timp. 
 
Instrumentele care vor fi utilizate pentru documentarea progresului activităților pentru acest 
rezultat imediat sunt descrise mai jos. 
 
Program: „Programul de creșe” 
 
Denumirea completă a proiectului (temporar): „Proiect pentru servicii de educație timpurie” 
 
Descriere: 
Proiectul este în prezent în stadiu de proiectare și se așteaptă să beneficieze de sprijin din fondurile 
UE. Proiectul va colecta date prin intermediul propriei monitorizări interne a indicatorilor de 
proces. Informațiile vor contribui la metodologia generală de M&E pentru strategia PTȘ. Datele 
rezultate din rapoartele de implementare ar trebui să abordeze, de asemenea, subiecte precum 
conținutul și utilitatea formării, utilizarea abilităților formate (în clasă), mobilitatea reală în cadrul 
schemei pentru educatori-puericultori etc. 
 
Frecvență recomandată de raportare: 
Monitorizarea ar trebui să fie continuă, adică să folosească un tabel Excel de lucru pentru a 
actualiza informațiile privind fiecare creșă care beneficiază de sprijin în cadrul măsurilor din 
proiect, precum și pentru orice alt tip de beneficiar - de exemplu, educatori-puericultori formați. 
Are ca efect faptul că permite elaborarea unui raport concis cu privire la indicatorii menționați mai 
sus, la un moment dat. Acest tip de raport va fi generat la fiecare 3 luni și trimis la echipa de 
monitorizare a MECS în plus față de orice informații calitative generate de proiect. 
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Livrabile: 
• Valorile pentru fiecare indicator (la fiecare moment de raportare) care trebuie incluse în PMF. 
• Rapoartele de implementare solicitate de finanțatori sau de către MECS. 
 
INSTRUMENTE CALITATIVE ȘI CANTITATIVE PENTRU TEREN 
 
Rezultat imediat:  Șase mini-studii de caz care urmează a fi întreprinse în toamna anului 2018. 
 
Obiectiv:  Informațiile calitative colectate prin intermediul acestui program se referă 

la implementarea programelor ante-preșcolare. Ele ajută la aprofundarea 
înțelegerii, oferind detalii și ajutând la înțelegerea unor elemente care nu ies 
la suprafață în monitorizarea operațională. Datele generate menționează 
modul de implementare, contribuind la înțelegerea punctelor tari și a 
obstacolelor întâmpinate. 

 
Metodologie:  Lista creșelor sprijinite prin program este furnizată de unitatea de 

implementare. Experții în M&E din MEN vor selecta aleatoriu șase dintre 
ele (generând numere aleatorii). Patru sunt selectate aleatoriu din întreaga 
listă, cu excepția creșelor din două județe (Călărași și Ialomița). Celelalte 
două sunt selectate aleatoriu din cele două județe (care sunt indicate ca țintă 
în cadrul strategiei privind PTȘ). Experții vor vizita cele șase creșe și vor 
discuta cu directorul, educatorii, elevii, părinții și alți interlocutori relevanți. 

 
Observațiile personale și sistematice se vor adăuga la documentație. În final, 
un scurt raport va rezuma rezultatele observate, insistând pe oportunități și 
provocări. Exercițiul urmărește să informeze unitatea de implementare cu 
privire la modalitățile posibile de creștere a eficacității sprijinului oferit. 

 
Studiile de caz sunt concepute pentru a fi efectuate în două momente 
diferite: primul contact are loc înainte de primirea sprijinului sau în stadiile 
incipiente, pentru a documenta circumstanțele inițiale și apoi la intervale 
regulate care nu depășesc durata de un an. 

 
Grup de control:  Sunt selectate două creșe nesprijinite. Prima este aproape din punct de 

vedere geografic de prima creșă din grupul de observație. A doua este mai 
aproape de prima dintre cele două creșe din Călărași - Ialomița din grupul 
de observație. Aceste creșe au fost selectate ne-științific. 

 
 
Ghid minim de discuție în timpul interviului: 
1. Istoricul creșei și a 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?”) 
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6. Calificarea educatorilor-puericultori 
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 care trebuie documentat: 
1. Starea clădirii (interior / exterior; mobilier; pereți; curățenie). 
2. Starea curții (mobilier în 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). 
 
Livrabile: 
• Chestionare completate în timpul interviurilor 
• Note de observare 
• În plus față de studiile de caz, un scurt raport analitic  
 
Frecvența anchetelor: înainte de implementare și apoi anual (mai mult de o vizită pe an poate 
reduce stresul legat de programare). 
 
Rezultatul final 2:  Accesul tuturor la învățământul primar și secundar de calitate  
Rezultatul imediat 2.1:  Elaborarea și punerea în aplicare a planurilor de asigurare a 

unui acces adecvat la sistemul de educație de calitate, în special 
pentru copiii din grupurile de risc 

 
Indicatorii din acest set de acțiuni includ: 
 

• ESL 4.P.038  Număr beneficiari formare pentru cadrele didactice (din învățământul primar) 
din zonele rurale 

• ESL 4.P.076  Nr. beneficiari pentru "Acordarea de sprijin financiar suplimentar copiilor 
aflați în situație de risc și familiilor lor, prin transfer de bani condiționat, 
costuri de transport, rechizite etc., pentru eliminarea obstacolelor privind 
înscrierea și menținerea în învățământul obligatoriu" 

• ESL 4.P.077  Nr. beneficiari pentru "Elaborarea și furnizarea de programe de mentorat, 
părinților și elevilor" 

 
 
Colectarea directă de date de către Direcția Generală de Monitorizare și Evaluare a Învățământului 
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Preuniversitar al MEN furnizează informațiile necesare pentru indicatorii cantitativi. Instrumentele 
care urmează să fie utilizate pentru documentarea ulterioară a activităților din cadrul acestui 
rezultat imediat sunt descrise mai jos, precum și instrumentele din anexă care pot fi utilizate pentru 
a genera date calitative suplimentare și pentru a califica datele cantitative. 
 
PROGRAMELE DIVERSELOR AGENȚII: Profesori Motivați 
 
Numele complet al proiectului: Apel POCU „Profesori motivați în școli defavorizate” 
 
Descriere: 
Acesta este un proiect în desfășurare, ale cărui detalii pot fi găsite la următorul link: 
http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/17226/pocu-ghidul-solicitantului-pentru-apelul-de-
proiecte-profesori-motivati-in-scoli-defavorizate-lansat-in-consultare-publica 
 
Frecvență recomandată de raportare: 
Sistemul de monitorizare trebuie să fie continuu (adică, folosind un tabel Excel pentru a actualiza 
informațiile relevante în momentul în care devin disponibile). Acest lucru are ca efect asigurarea 
elaborării unui raport concis cu privire la indicatorii menționați mai sus, în orice moment, pentru 
a rezolva problemele care apar. Rapoartele privind implementarea efectivă ar trebui să fie generate 
prin utilizarea unor instrumente calitative. Datele rezultate din rapoartele de implementare ar trebui 
să abordeze și subiecte precum conținutul și utilitatea formării, utilizarea abilităților formate (în 
clasă), schimbările în comunicarea cu copiii și familiile, integrarea în unitatea școlară. 
 
Alte detalii: 
 
Livrabile: 
• Valorile pentru fiecare indicator (în fiecare moment de raportare) care trebuie incluse în CMP. 
• Rapoartele de implementare solicitate de finanțatori sau de către MEN. 
 
 
INSTRUMENTE CANTITATIVE ȘI CALITATIVE PENTRU TEREN 
 
Rezultat imediat:  Verificarea implementării și stabilirea eficacității. 
 
Obiectiv:  Informațiile cantitative și calitative colectate prin acest set de activități se 

referă la implementarea programelor de formare, la sprijin financiar și 
îndrumare. Combinația instrumentelor cantitative și calitative va asigura 
profunzime monitorizării implementării, deoarece acestea ajută la 
măsurarea gradului de utilizare a abilităților nou dobândite și la obținerea 
rezultatului imediat al mecanismelor de sprijin. Datele vor ajuta la 
înțelegerea punctelor tari și a obstacolelor care au apărut. 

 
Metodologie:  Experții în M&E din cadrul MEN vor selecta aleatoriu regiuni și județe cu 

risc ridicat (care sunt indicate ca ținte în cadrul strategiei PTȘ). Consultantul 
va vizita locațiile identificate și va intervieva directorul, educatorii, elevii, 
părinții și alți interlocutori relevanți. 

 

http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/17226/pocu-ghidul-solicitantului-pentru-apelul-de-proiecte-profesori-motivati-in-scoli-defavorizate-lansat-in-consultare-publica
http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/17226/pocu-ghidul-solicitantului-pentru-apelul-de-proiecte-profesori-motivati-in-scoli-defavorizate-lansat-in-consultare-publica
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Ghid minimal pentru interviuri: 
1. Verificarea personalului didactic format în mediul rural 
2. Utilizarea noilor abilități 
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. Tip de sprijin 
b. Suma sprijinului 
c. Schimbare în gradul de participare a copiilor care beneficiază de sprijin 

6. Numărul persoanelor îndrumate 
7. Structura programului de mentorat  
8. Efectul programului de mentorat asupra cadrelor didactice 
 
Ghid minimal de observație: 
1. Observarea în clasă a cadrelor didactice care folosesc tehnici noi 
 
Livrabile: 
• Chestionare completate în timpul interviurilor 
• Note de observare 
• Scurt raport analitic 
 
Frecvența anchetelor: anuală 
 
Rezultatul final 2:  Accesul tuturor la învățământul primar și secundar de calitate 
Rezultatul imediat 2.2:  Înființarea unui grup de cercetare în cadrul MECS pentru a 

studia reformele educaționale (inclusiv cele tehnologice) și 
provocările specifice României 

 
Indicatorii din acest set de acțiuni includ următoarele: 
 

• ESL.O.312  Număr de proiecte de cercetare finanțate [de către GC-MEN] 
• ESL 4.P.040b  Înființarea unui grup de cercetare, în cadrul MEN, pentru a studia reformele 

educaționale : costuri 
Informațiile sunt furnizate direct de către Grupul de Cercetare al MEN. Rapoartele trimestriale de 
monitorizare ar trebui să abordeze progresul acestui rezultat imediat și să furnizeze comentarii cu 
privire la indicatori. 
 
Rezultatul final 2:   Accesul tuturor la învățământul primar și secundar de calitate  
Rezultatul imediat 2.3:  Stabilirea unui sistem de dezvoltare profesională continuă a 

cadrelor didactice prin intermediul MEN 
 
Indicatorii din acest set de acțiuni includ următoarele: 
 

• ESL 4.P.050  Număr de stagii scurte de formare, la locul de muncă și într-un sistem de 
mentorat colegial, pentru cadrele didactice din comunitățile 
dezavantajate/izolate. 

• ESL 4.P.080  Nr. beneficiari "Elaborarea și furnizarea unui program special de dezvoltare 
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profesională continuă (o zi pe lună) pentru cadre didactice, în general, și 
pentru cele care lucrează cu grupuri vulnerabile sau în comunități vulnerabile, 
în special; aceste programe pot include stagii de practică în comunități 
izolate" 

• ESL 4.P.113  Sistemul de dezvoltare profesională este funcțional 
 
Informațiile cantitative sunt furnizate direct de către Direcția Generală de Monitorizare și Evaluare 
în Învățământul Preuniversitar a MEN. 
 
INSTRUMENTE CALITATIVE ŞI CANTITATIVE UTILIZATE ÎN TEREN 
 
Rezultat imediat:  Verificarea implementării şi stabilirea eficacităţii 
 
Scop:  Informaţiile cantitative şi calitative colectate în cadrul acestui set de activităţi se 

referă la implementarea programului de stagii de mentorat şi de perfecţionare 
profesională. Combinaţia de instrumente cantitative şi calitative va asigura 
condiţiile pentru ca monitorizarea să se realizeze în profunzime, ajutând la stabilirea 
măsurii în care competenţele nou dobândite sunt folosite, precum şi la identificarea 
efectelor imediate ale activităţilor desfăşurate. Datele vor servi la înţelegerea 
punctelor tari şi a obstacolelor constatate. 

 
Metodologie: Experţii în M&E din cadrul MEN vor selecta aleatoriu regiuni şi judeţe cu grad 

ridicat de risc (indicate ca ţintă în strategia privind abandonul şcolar timpuriu. 
Experţii în M&E din cadrul MEN vor vizita unităţile şcolare identificate şi vor 
intervieva directorul, cadrele didactice şi alte persoane relevante. 

 
Ghid minim de interviu: 

1. Numărul de stagii scurte de pregătire la locul de muncă si de mentorat colegial 
2. Numărul de cadre didactice din comunităţi dezavantajate / izolate care participă în stagii 

de mentorat colegial 
3. Numărul de programe speciale de perfecţionare profesională continuă existente şi utilizate  

a) Numărul de participanţi la programul de perfecţionare profesională  
b) Calitatea programului, aşa cum este percepută de cadrele didactice 
c) Relevanţa programului, aşa cum este percepută de cadrele didactice 
d) Dovezi care indică existenţa stagiilor în comunităţi izolate 

 
Ghid minim de observaţie: 

1. Ori de câte ori este posibil, experţii în M&E trebuie să asiste la sesiuni de perfecţionare 
profesională. În cadrul acestora, experţii vor analiza: 

a) Numărul de participanţi 
b) Gradul de implicare a participanţilor 
c) Eficacitatea formatorului 

 
Produse: 

• Chestionare de interviu completate 
• Note de observaţie 
• Scurt raport analitic 
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Frecvenţa investigării: anual (mai mult de o vizită pe an ar putea reduce aglomerarea sarcinilor 
programate) 
 
Produse:  

• Chestionare de interviu completate 
• Note de observaţie 
• Scurt raport analitic 

Rezultat final 2: Acces la învăţământ primar şi gimnazial de calitate pentru toţi 

Rezultat imediat 2.4: Asistenţă pentru comunităţi şi şcoli, în vederea atingerii unui echilibru 
în reprezentarea populaţiei în clase 

 
Indicatori pentru acest set de acţiuni:  
 

• ESL4.P.082 Numărul de activităţi şi evenimente care reflectă diversitatea culturală a 
României, în vederea combaterii prejudecăţilor şi etalării identităţii naţionale 

• ESL4.P.116 Numărul de şcoli care au primit asistenţă şi în care există clase care reflectată 
structura etnică a populaţiei locale 

 
Surse de date: 

• Colectare directă de către Comisia Naţională pentru Desegregare şi Incluziune 
Educaţională (vezi Ordinul MEN nr. 6134 din 2016) 

• Rapoarte ale entităţilor care găzduiesc evenimente 

• Datele vor fi incluse în rapoartele realizate de Direcţia Generală de Monitorizare şi 
Evaluare Învăţământ Pre-universitar cu privire la toate evenimentele care au ca obiectiv 
combaterea prejudecăţilor şi promovarea desegregării 

 

PROGRAME DESFĂŞURATE DE DIVERSE AGENŢII: Informaţii asigurate de Comisia 
Naţională pentru Desegregare şi Incluziune Educaţională 

 
Frecvenţă de raportare recomandată 
Monitorizarea se va avea caracter permanent (un tabel Excel în care vor fi actualizate informaţiile 
relevante). Acest mod de lucru va permite realizarea în orice moment a unor rapoarte sintetice cu 
privire la indicatorii susmenţionaţi. Rapoartele vor fi generate la fiecare trei luni şi, împreună cu 
orice alte informaţii de natură cantitativă obţinute în proiect, vor fi transmise echipei de 
monitorizare din cadrul MEN.  
 
Informaţiile vor prezenta reacţiile populaţiei ţintă faţă de campanie şi faţă de contactul cu 
materialele şi activităţile prevăzute. De asemenea, va fi necesară şi cunoaşterea percepţiei pe care 
o au persoanele care implementează respectivele activităţi, pentru a putea înţelege posibilele 
provocări şi oportunităţi apărute pe parcursul implementării. 
 



Metodologie de monitorizare și evaluare   36 

INSTRUMENTE CALITATIVE ŞI CANTITATIVE UTILIZATE ÎN TEREN 
 
Rezultat imediat:  Verificarea implementării şi stabilirea eficacităţii. 
 
Scop:  Informaţiile calitative colectate în acest program se referă la implementarea activităţilor de 
desegregare. Ajută la aprofundarea înţelegerii, oferind detalii, şi ajută la înţelegerea unor elemente 
care nu se evidenţiază doar prin monitorizare cantitativă. Datele obţinute se referă la efectele 
activităţilor. 
 
Metodologie: Acesta este un set de activităţi elementare, care necesită o abordare directă a 

verificărilor. Este imperativ ca membrii echipei de experţi în M&E să: 
1. viziteze evenimente în zonele identificate, pentru a observa desfăşurarea 

acestora  
2. analizeze rapoarte din partea entităţilor care organizează evenimentele  
3. intervieveze elevi, părinţi, organizaţii din comunitate cu privire la efectele 

evenimentelor  
4. asiste şi să observe la clase care reflectă structura etnică a populaţiei 

 
Produse: 

• Chestionare de interviu completate 
• Fişe de observaţie 
• Scurt raport de analiză 

 
Rezultat final 3: Sisteme de alertă timpurie dezvoltate şi consolidarea programelor de 

recuperare şcolară şi de sprijin pentru elevii în dificultate din învăţământul 
obligatoriu  

Rezultat imediat 3.1: Îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare şi calităţii programelor de tip 
„Şcoala după şcoală” (SdS) oferite elevilor din grupurile expuse riscurilor, prin 
elaborarea şi aplicarea unor standarde de calitate pentru astfel de programe de 
recuperare (fără a împiedica abordările inovatoare) 

 
Indicatori pentru acest set de acţiuni:  
 

• ESL.O.318 Numărul de Programe SdS grupate astfel: 
a) Concept nou  
b) Extracurricular 
c) De recuperare 
d) Şcoală / comunitate / ONG 

• ESL4.P.054 Numărul de şcoli care oferă programe „Şcoală după şcoală” 
• ESL4.P.055b Numărul de beneficiari, inclusiv o schemă de fonduri nerambursabile pentru 

promovarea inovaţiilor la nivel de şcoală în programul „Şcoala după şcoală” 
 
Surse de informaţii: IEISR & Direcţia Generală de Monitorizare şi Evaluare Învăţământ Pre-
universitar din Ministerul Educaţiei. În secţiunea următoare sunt prezentate şi alte surse.  
 
 
Rezultat imediat:  Verificarea implementării şi stabilirea eficacităţii.  
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Scop:  Informaţiile calitative colectate în acest program se referă la implementarea şi la 

eficacitatea implementării programului Şcoala după şcoală. Ajută la aprofundarea 
înţelegerii, oferind detalii, şi ajută la înţelegerea unor elemente care nu se 
evidenţiază doar prin monitorizare cantitativă. Datele obţinute se referă la efectele 
activităţilor. 

 
Metodologie: Acesta este un set de activităţi elementare, care necesită o abordare directă a 

verificărilor – instrumentele din anexă pot fi folosite pentru a completa şi a 
structura principalele puncte prezentate mai jos. 

 
 Este imperativ ca membrii echipei de experţi în M&E să: 

1. viziteze programe de tip SdS în zone cu grad ridicat de risc şi în alte zone, 
unde să observe implementarea programului şi să consemneze tipul de 
activităţi desfăşurate. 

2. analizeze diferitele tipuri de programe SdS şi să consemneze participarea 
pe tip de programe SdS, în următoarele categorii:  
a) concept nou;   numărul de participanţi 
b) extracurricular;  numărul de participanţi 
c) recuperare;   numărul de participanţi 
d) şcoală/ comunitate/ ONG numărul de participanţi 

3. intervieveze părinţi, cadre didactice şi elevi, pentru a afla dacă programul 
SdS are efecte observabile. 

Produse: 
• Chestionare de interviu completate 
• Fişe de observaţie 
• Scurt raport de analiză 

 
Rezultat final 3: Sisteme de alertă timpurie dezvoltate şi consolidarea programelor de 

recuperare şcolară şi de sprijin pentru elevii în dificultate din învăţământul 
obligatoriu 

Rezultat imediat 3.2: Dezvoltarea unor sisteme de alertă timpurie şi intervenţie pentru 
depistarea elevilor supuşi riscului de repetenţie şi abandon şcolar 

Indicator pentru acest set de acţiuni: 
• ESL4.P.085 Listă de verificări elaborată; sistem implementat; ambele respectă cele mai 

bune practici internaţionale. 
 
Informaţiile vor fi asigurate direct de către Grupul de cercetare din cadrul MEN. 
 
Rezultat imediat:  Verificarea implementării şi stabilirea eficacităţii. 
 
Scop:   Stabilirea eficacităţii aplicării listei de verificări. 
 
Metodologie: În timpul vizitelor în teren, experţii în M&E din cadrul MEN vor analiza 

eficacitatea listei de verificări. În acest scop, vor intervieva cadrele didactice cu 
privire la utilitatea acesteia. 

Produse: 
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• Chestionare de interviu completate. 
 
Rezultat final 3: Sisteme de alertă timpurie dezvoltate şi consolidarea programelor de 

recuperare şcolară şi de sprijin pentru elevii în dificultate din învăţământul 
obligatoriu 

Rezultat imediat 3.3: Completarea şi sprijinirea iniţiativelor existente, dar fragmentate, de 
consiliere a elevilor în cadrul şi în afara sistemului de învăţământ (elevi care 
au ieşit din sistem) 

 
Indicatori pentru acest set de acţiuni: 
 

• ESL4.O.120 Numărul de elevi necuprinşi în  învăţământ care s-au întors la şcoală  
• ESL4.P.059 Numărul de consilieri şcolari formaţi  
• ESL4.P.059bb Numărul de consilieri şcolari angajaţi raportat la numărul de elevi 
• ESL4.P.119 Numărul de copii consiliaţi în prin „Servicii de consiliere de oferite de 

specialişti, care, printre altele, va contribui la elaborarea unui plan 
personalizat de învăţare pentru copii expuşi riscului de abandon şcolar. 
Planul va cuprinde aspecte cum sunt orientarea şcolară, integrarea în mediul 
şcolar, rute în învăţământul profesional şi tehnic iniţial (IPTI) etc.” 

• ESL4.P.121 GRP (procent din audienţă) – Audienţa campaniilor în media 
 
Aceste informaţii vor fi asigurate de: 

• IEISR 
• Proiectul de consiliere (vezi mai jos) 
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PROGRAME DESFĂŞURATE DE CĂTRE DIFERITE AGENŢII: Proiect de consiliere 
 
Descriere: 
Proiect al Direcţiei pentru Învăţământ Preuniversitar din Ministerul Educaţiei Naţionale  
 
Frecvenţă de raportare recomandată: 
Sistemul de monitorizare va avea caracter permanent (un tabel Excel în care vor fi actualizate 
informaţiile relevante). Acest mod de lucru va permite realizarea în orice moment a unor rapoarte 
sintetice cu privire la indicatorii susmenţionaţi, pentru a putea soluţiona orice probleme 
identificate. Rapoartele cu privire la implementare trebuie generate folosind instrumente 
cantitative. 
 
Rapoartele de implementare trebuie să conţină şi informaţii despre conţinutul şi utilitatea 
programelor de formare, schimbări în comunicarea cu copiii şi familiile acestora, integrarea în 
unitatea şcolară, percepţia pe care o au elevii şi familiile lor despre rolul şi poziţia consilierului 
şcolar etc. 
 
Produse: 

• Valori pentru fiecare indicator (în momentul fiecărui raport) care vor fi incluse în PMF 
• Rapoarte de implementare conform cerinţelor instituţiilor finanţatoare sau MEN 

 
INSTRUMENTE CALITATIVE ŞI CANTITATIVE UTILIZATE ÎN TEREN 
 
Rezultat imediat:  Verificarea implementării şi stabilirea eficacităţii. 
 
Scop:  Informaţiile calitative colectate în acest program se referă la implementarea 

activităţilor de consiliere. Ajută la aprofundarea înţelegerii, oferind detalii, şi ajută 
la înţelegerea unor elemente care nu se evidenţiază doar prin monitorizare 
cantitativă. Datele obţinute se referă la efectele activităţilor. 

 
Metodologie: Interviul este cel mai potrivit instrument pentru măsurarea eficienţei şi eficacităţii 

indicatorilor pentru acest rezultat imediat. Deşi majoritatea întrebărilor se referă 
la verificarea unor realităţi exprimate cantitativ, un singur element permite 
Ministerului să măsoare eficacitatea acestui program din perspectiva impactului 
asupra elevilor. Accentul trebuie să cadă asupra acelor zone din ţară unde riscul 
de abandon şcolar timpuriu este ridicat. 

 
Ghid de interviu: 
 

1. Numărul de copii consiliaţi  
2. Dovezi privind existenţa unor planuri de învăţare care cuprind: 

a. Orientarea pentru continuarea studiilor 
b. Integrarea în mediul şcolar 
c. Căi de continuare a studiilor în IPTI 

3. Numărul de consilieri formaţi 
4. Eficacitatea cursurilor de formare (pe baza interviurilor cu consilierii) 
5. Raportul între numărul consilierilor şi cel al elevilor 
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Produse: 

• Chestionare de interviu completate 
• Scurt raport de analiză 

 
Rezultat final 4: Îmbunătăţirea atractivităţii, calităţii şi relevanţei IPTI 
Rezultat imediat 4.1: Creşterea atractivităţii şi relevanţei IPT, prin reproiectarea filierelor 

IPT, mărind flexibilitatea şi permeabilitatea şi sporind cantitatea şi calitatea 
posibilităţilor de învăţare la locul de muncă, cu accent special asupra 
reîntoarcerii în sistemul de învăţământ a elevilor care au abandonat 

 
Indicatori pentru acest set de acţiuni: 
 

• ESL4.P.091 Elaborarea şi implementarea unor măsuri de sprijinire „personalizate” 
pentru elevii din IPT care sunt expuşi riscului de abandon şcolar, în special 
a elevilor din familii sărace, de etnie romă sau cu dizabilităţi 

• ESL4.P.061b Numărul de ateliere beneficiare ale programului „Modernizarea atelierelor 
şcoală din unităţile de IPT, finanţate cu 75.000 EURO (în medie)” 

 
Datele statistice şi privind investiţiile vor fi furnizate de Minister. 
 
INSTRUMENTE CALITATIVE ŞI CANTITATIVE UTILIZATE ÎN TEREN 
 
Rezultat imediat:  Verificarea implementării şi stabilirea eficacităţii. 
 
Scop:  Informaţiile calitative colectate în acest program se referă la creşterea atractivităţii 

filierei IPTI. Ajută la aprofundarea înţelegerii, oferind detalii, şi ajută la înţelegerea 
unor elemente care nu se evidenţiază doar prin monitorizare cantitativă. Datele 
obţinute se referă la efectele activităţilor. 

 
Metodologie: Interviul şi observaţia sunt cele mai bune instrumente pentru a măsura eficienţa şi 

eficacitatea indicatorilor în cadrul acestui rezultat imediat. Pentru a putea evalua 
eficacitatea modernizării atelierelor şcolare in unităţile de IPT, este nevoie de 
elaborarea unei liste de verificări specifice care să urmărească elemente 
arhitecturale şi tehnice. Interviurile se vor concentra asupra eficacităţii măsurilor 
personalizate de sprijin, folosind întrebările sugerate mai jos. 

 
Ghid de interviu: 
 

1. Numărul de măsuri personalizate pentru sprijinirea elevilor din IPT expuşi riscului de 
abandon şcolar. Datele vor fi defalcate astfel: 

a. Elevi din familii sărace  
b. Elevi de etnie romă  
c. Elevi cu dizabilităţi  
d. Alte categorii 
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Produse: 
• Chestionare de interviu completate 
• Scurt raport de analiză 

 
Rezultat final 4: Îmbunătăţirea atractivităţii, calităţii şi relevanţei IPTI 
Rezultat imediat 4.2: Reformarea şi îmbunătăţirea sistemului de IPT, prin reforma 

curriculară, prin formarea cadrelor didactice şi prin consolidarea 
managementului, prin colaborarea mai puternică şi mai creativă cu piaţa 
forţei de muncă 

 
Indicatori pentru acest set de acţiuni: 
 

Cod Descriere Sursa datelor 
ESL.O.319 Rata brută de înscriere în IPTI IEISR & INS 
ESL.O.320 Numărul total de elevi înscrişi în IPTI  IEISR 
ESL.O.321 Rata de absolvire a IPT  IEISR 
ESL.O.322 Rata de ocupare a absolvenţilor de IPT „Studiu de inserție a 

absolvenţilor IPT” 
ESL4.O.122 Numărul de absolvenţi ai IPT  IEISR 
ESL4.P.062 Elevi care beneficiază de „stimulente financiare 

pentru angajatori, pentru încurajarea ocupării şi 
asigurarea unor locuri de muncă relevante pentru 
pregătirea la locul de muncă a elevilor din IPT (6 
luni, 250 EURO / elev din IPT)” 

Programul „Stagii de 
pregătire pentru elevi” 
(POCU) 

ESL4.P.093 Numărul de formatori formaţi în programul 
„Programe de formare pentru directori de şcoli, 
cadre didactice, maeştri instructori şi tutori din 
companii, în vederea îmbunătăţirii corelării cu 
necesităţile pieţei forţei de muncă” 

CNDIPT, vezi şi proiectul 
„Relevanţă” în cadrul 
Strategiei pentru IPT* 

ESL4.P.125 Numărul de cadre didactice formate care predau şi 
joacă rolul de mentori 

IEISR 

ESL4.P.127 Numărul de stagii de pregătire la locul de muncă a 
elevilor din IPT în companii  

Proiect „Relevanţă” 

 
INSTRUMENTE CALITATIVE ŞI CANTITATIVE UTILIZATE ÎN TEREN:  
 
Rezultat imediat:  Verificarea implementării şi stabilirea eficacităţii. 
 
Scop:  Informaţiile calitative colectate în acest program se referă la îmbunătăţirea 

performanţelor sistemului de IPT, prin îmbunătăţirea activităţii didactice şi sporirea 
colaborării cu piaţa forţei de muncă. Ajută la aprofundarea înţelegerii, oferind 
detalii, şi ajută la înţelegerea unor elemente care nu se evidenţiază doar prin 
monitorizare cantitativă. Datele obţinute se referă la efectele activităţilor. 

 
Metodologie: Interviul şi observaţia sunt cele mai bune instrumente pentru a măsura eficienţa şi 

eficacitatea indicatorilor în cadrul acestui rezultat imediat. Interviurile se vor 
concentra asupra eficacităţii predării, învăţării şi legăturilor cu piaţa forţei de 
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muncă. Studiul de urmărire desfăşurat ulterior va asigura identificarea rezultatelor 
finale ale acestui rezultat imediat. Chiar dacă se recomandă să înceapă în 2019, 
studiul de urmărire poate fi pregătit din timp. Pentru acest motiv, abordarea pentru 
realizarea studiului de urmărire este inclusă în prezentul document. 

 
Ghid de interviu: 
Vor fi intervievaţi angajatori, elevi, instructori şi alte persoane considerate relevante de către 
echipa de experţi în M&E din cadrul MEN. 
 
Exemple de întrebări  

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

a. Care este cuantumul acestora? 
b. Câţi 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. Cine a asigurat formarea? 
b. Subiectul? 
c. Noile competenţe sunt folosite la clasă? 
d. Conform cadrelor didactice, aplică cele învăţate la cursuri? Cât de utile sunt cursurile 

de formare? 
3. În ce măsură sunt angajatorii implicaţi în stabilirea competenţelor (rezultatelor învăţării) şi 

în îmbunătăţirea curriculumului? 
4. Conform angajatorilor, sunt curriculumul şi pregătirea elevilor corespunzătoare pentru locul 

de muncă modern? 
5. Numărul de stagii de pregătire la locul de muncă pentru elevi din IPT 

a. Conform elevilor, cât de folositoare sunt stagiile de pregătire practică? 
b. Conform angajatorilor, ce nivel de cunoştinţe au elevii? Pregătirea lor şcolară este 

relevantă pentru piaţa forţei de muncă? 
 
Studiu de inserție a absolvenţilor IPT (sondaj prin Internet) 
Un studiu la nivel naţional va urmări evoluţia absolvenţilor şi rezultatele pe termen lung. Pentru a 
menţine costurile la niveluri suportabile, chestionarul pentru studiul de urmărire va fi administrat 
online. 
 
Abordare şi metodologie pentru studiul de urmărire: 

1. Este necesară alcătuirea unei liste cu adresele de e-mail, numerele de telefon valabile şi 
adresele absolvenţilor IPT. Aceasta trebuie alcătuită în 2017 pentru elevi care vor absolvi 
în 2018. 

2. La un an după finalizarea studiilor, în ultima parte a anului 2019 (noiembrie-decembrie), 
absolvenţii vor fi invitaţi să participe la sondajul online. Răspunsurile sunt an anonime, 
deşi linkurile la sondaj sunt personalizate (un format tipic de sondaj pe Internet, folosit şi 
în alte studii de urmărire). Subiectele sondajului vor cuprinde ocuparea după absolvire, 
aplicarea competenţelor şi deprinderilor dobândite, uşurinţa de a găsi un loc de muncă. 

 
Subiecte urmărite în studiul de urmărire: 

1. Istoricul carierei: locuri de muncă, durata, venitul, legături cu calificările obţinute în IPT 
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2. Continuarea studiilor (dacă este cazul) 
3. Starea civilă  
4. Migraţia 
5. Satisfacţia vieţii  
6. Evaluarea cursurilor din IPT: calitate şi utilitate  
7. Participare în activităţi de învăţare continuă 

 
Produse: 

• Chestionare de interviu completate 
• Bază de date cu absolvenţi  
• Rapoarte din studiul de urmărire realizate la timp 
• Rapoarte de analiză  

 
Rezultat final 5: Ofertă adecvată de programe de pregătire de tip „şansa a doua” 
Rezultat imediat 5.1: Mecanism pentru extinderea ariei de acoperire a programelor şansa a 

doua la nivelul fiecărui inspectorat şcolar judeţean şi al Municipiului 
Bucureşti, precum şi îmbunătăţirea calităţii acestor programe prin 
programare mai bună, materiale mai bune şi o mai bună formare a cadrelor 
didactice (inclusiv programe şansa a doua în IPT) 

 
Indicatori pentru acest set de acţiuni: 
 

• ESL.O.323 Numărul total de înscrieri în programul şansa a doua 
• ESL.O.324/5 Numărul total de înscrieri în programul şansa a doua - URBAN / RURAL 
• ESL.O.326 Implementarea unor măsuri de sprijin pentru absolvenţii de programe de tip 

şansa a doua, în scopul de a-i ajuta să se integreze pe piaţa forţei de muncă 
sau să-şi continue studiile  

• ESL4.P.054c Extinderea programelor de tip şansa a doua în toate judeţele 
 
Informaţiile sunt asigurate de: 

• IEISR 
• Studiu calitativ privind absolvenţii de programe şansa a doua 

 
INSTRUMENTE CALITATIVE ŞI CANTITATIVE UTILIZATE ÎN TEREN: Studiu 
calitativ privind absolvenţii de programe şansa a doua 
 
Rezultat imediat:  Verificarea implementării şi stabilirea eficacităţii. 
 
Scop: Urmărirea implementării măsurilor de sprijin pentru absolvenţii de programe de tip 

şansa a doua, în scopul de a-i ajuta să se integreze pe piaţa forţei de muncă sau să-
şi continue studiile. Scopul studiului este de a colecta informaţii cu privire la 
eficienţă şi eficacitate. Constatările studiului vor fi folosite de unitatea de 
implementare pentru identificare unor modalităţi de a spori eficienţa sprijinului 
acordat. 
Este nevoie de timp suficient pentru adoptarea legislaţiei menţionate în obiectiv, cu 
mai multe luni înainte de data absolvirii programelor şansa a doua. 
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Metodologie:  
1. Din lista pusă la dispoziţie de unitatea pentru strategii şi monitorizare din cadrul MEN, 

experţii care derulează studiul vor selecta aleatoriu patru unităţi şcolare care organizează 
programe de tip şansa a doua. 

2. Experţii în M&E din cadrul MEN vor vizita cele patru unităţi de învăţământ şi vor realiza 
o listă cu absolvenţii ultimei promoţii ai programelor a doua şansă. 

3. Experţii în M&E vor vizita şi vor discuta cu cât mai mulţi elevi de pe listă, după cum va fi 
posibil şi necesar. Informaţiile care trebuie obţinute de la absolvenţi se referă la evoluţia 
profesională de după terminarea şcolii şi la măsura în care absolvenţii au cunoştinţă despre 
măsurile de sprijin în vederea ocupării. 

4. În cazul absolvenţilor care au un loc de muncă, se va organiza un interviu cu primul 
angajator de după absolvire (cu departamentul de RU sau cu persoana care a decis să-l 
angajeze pe absolvent). Interviul va aborda subiectele menţionate la punctul de mai jos. Se 
vor realiza minim 3 interviuri cu angajatorii pentru fiecare şcoală. 

5. Raportul rezultat se va referi la: 
a. Durata şi stabilitatea ocupării după absolvire; 
b. Gradul de satisfacţie al angajatorului şi al angajatului; 
c. Cunoaşterea măsurilor de stimulare a ocupării şi 
d. Rolul acestora în decizia de angajare (atât din perspectiva angajatului, cât şi a 

angajatorului) şi 
e. Numărul de absolvenţi intervievaţi structurat pe sex, vârstă, stare civilă şi parcurs 

de cariere înainte şi după absolvire. 
6. În cazul elevilor care continuă studiile, întrebările se vor referi la direcţiile şi planurile de 

viitor. 
7. În cazul tuturor elevilor, întrebările trebuie să se concentreze pe experienţa acestora în 

programul a doua şansă – ce le-a plăcut, ce nu le-a plăcut şi ce au învăţat. 
 
Produse: 

• Chestionare de interviu completate 
• Rapoarte de analiză 

 
Rezultat final 6: Capacitatea MEN (inclusiv a inspectoratelor şi autorităţilor locale) de 

planificare şi implementare a strategiilor pentru educaţie este consolidată 
Rezultat imediat 6.1: Dezvoltarea capacităţii de analizare a datelor disponibile şi de 

monitorizare atentă a evoluţiei abandonului şcolar timpuriu la nivel naţional, 
regional şi local, punând astfel bazele pentru formularea de politici 
direcţionate şi eficace, bazate pe dovezi  

 
Indicatori pentru acest set de acţiuni: 
 

• ESL.O.328 Creşterea calităţii în procesele de planificare şi elaborare a strategiilor 
pentru educaţie cu aplicarea unor modele eficiente de planificare financiară 
pe bază de dovezi  

• ESL4.P.130 Numărul de rapoarte de M&E  
 
Informaţiile vor fi asigurate direct de MEN-RG. Informaţiile vor trebui să se concentreze pe 
utilizarea eficientă a datelor de monitorizare în luarea deciziilor, planificare şi elaborarea 
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strategiilor. Acest rezultat imediat prezintă anumite provocări, în sensul că nu poate fi supus 
autoevaluării de către Minister. MEN poate doar să furnizeze informaţiile privind capacităţile 
existente şi să comunice dacă aplică procese decizionale bazate pe dovezi. Ca atare, acest rezultat 
imediat este mai relevant pentru evaluare decât pentru monitorizare. 
 
Rezultat final 6: Capacitatea MEN (inclusiv a inspectoratelor şi autorităţilor locale) de 

planificare şi implementare a strategiilor pentru educaţie este consolidată 
Rezultat imediat 6.2: Asigurarea unei mai bune continuităţi financiare în implementarea 

strategiei, prin eliminarea asimetriilor financiare şi schimbărilor neprevăzute 
 
Indicatori pentru acest set de acţiuni: 
 

• ESL4.P.132 Finanţarea per capita este completată cu finanţare pentru cerinţe 
educaţionale speciale (CES) 

 
Aceste informaţii vor fi oferite de MEN pe două axe: finanţare per capita şi finanţare pentru 
învăţământ special. Sumele trebuie monitorizate pe toată durata de implementare. Cu toate acestea, 
efectul acestei investiţii va fi analizat în timpul evaluărilor, întrucât rezultatul final nu se va obţine 
pe termen scurt. 
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B. TER: Strategia pentru învăţământul terţiar  

Rezultat final 1: Asigurarea unei finanţări adecvate şi eficiente 
Rezultat imediat 1.1: Creşterea progresivă a fondurilor alocate învăţământului terţiar în 

următorii câţiva ani  
 
Pentru măsurarea acestei acţiuni există un singur indicator: 
 

• TER.O.C1.1: Procent din PIB cheltuit pentru învăţământ superior 
 

Rezultat final 1: Asigurarea unei finanţări adecvate şi eficiente 
Rezultat imediat 1.2: Alocarea unor fonduri suplimentare (program pilot cu 10%) prin 

finanţare în funcţie de performanţe, astfel încât sistemul să fie orientat către 
atingerea obiectivelor strategice şi obţinerea rezultatelor finale scontate 

 
Pentru această acţiune există un singur indicator: 
 

• TER.O.C1.2 Ponderea alocărilor pe bază de performanţă din alocarea publică totală 
 
Informaţiile pentru ambele rezultate imediate provin din legislaţia naţională (Legea bugetului de 
stat) şi sunt calculate de două ori pe an:  
 

1) După ce sunt publicate datele privind exerciţiul bugetar anterior (bugetul general 
consolidat)  

2) Folosind proiecţia bugetară pentru anul în curs 
 
Produse: 

• Date actualizate privind indicatorii  
• Rapoarte de analiză 

Rezultat final 2: Promovarea conducerii eficiente 
Rezultat imediat 2.1: Creşterea rolului şi reprezentării în conducere a factorilor cheie, în 

special a celor externi 
 
Pentru această acţiune există un singur indicator: 
 

• TER.O.C2.1 Numărul părţilor interesate din exterior implicate în procesele/structurile 
formale de guvernanţă ale IIT. 

 
Rezultat final 2: Promovarea conducerii eficiente 
Rezultat imediat 2.2: recalibrarea nivelului de autonomie instituţională (de ex, studii 

doctorale, numiri în funcţii academice etc.), cu răspundere pentru 
performanţe măsurate prin raportare la standarde bine definite 
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Pentru această acţiune există un singur indicator: 
 

• TER.O.C2.2 Realizarea unei analize comparative a consecvenţei României faţă de tendinţele 
europene 

 
Informaţiile vor fi asigurate direct de MEN-RG şi suplimentate cu ajutorul instrumentelor 
menţionate mai jos. 
 
NOTĂ: Acest rezultat final, acest rezultat imediat şi aceşti indicatori se aplică şi pentru 
rezultat final 3, rezultate imediate 3.1 şi 3.2. 
 
INSTRUMENTE CALITATIVE ŞI CANTITATIVE UTILIZATE ÎN TEREN 
 
Scop: determinarea măsurii în care părţile interesate externe sunt implicate în procese de 

conducere, precum şi măsurii în care implicarea acestora este efectivă. 
 
Descrierea activităţilor: 
Metodologia recomandă folosirea unei grile de analiză (un tabel în care se va înregistra prezenţa 
sau absenţa informaţiilor monitorizate) pentru monitorizarea ambelor rezultate imediate 
menţionate mai sus. Grila va sta la baza cercetării online şi a cercetării în teren. Cercetarea de birou 
va consta în verificarea şi actualizarea grilei de analiză a indicatorilor, confirmată prin interviuri 
la universităţi. De asemenea, grila va folosi şi pentru alţi indicatori, cum ar fi TER.O.P1.6 unde se 
măsoară gradul de transparenţă. 

 
Pentru creşterea eficienţei monitorizării, metodologia recomandă: 

• Solicitarea raportului anual al rectorului şi a oricăror alte rapoarte semnificative şi 
• Colectarea de date de la fiecare universitate de către experţii în M&E, precum şi 

consultarea rapoartelor de (auto)evaluare ale ARACIS. 
 

Codificare / grilă de observaţie (se va revizui în timpul implementării): 

Cod 
universitate* Informaţii colectate Sursa 

2017 2018 2019 2020 
Dacă informaţiile există. 
introduceţi 1. Dacă 
lipsesc, introduceţi 0. 

 Menţionează sondaje privind 
gradul de satisfacţie după 
sesiunile de orientare 

Rapoarte ale centrelor de consiliere 
ale universităţilor (sau raportul 
rectorului) 

    

 Publică pe pagina de Internet 
indicatori care reflectă oferirea 
de servicii de orientare privind 
posibilităţile de continuare şi 
finalitate a studiilor, ca bază 
pentru opţiunile de studiu şi 
reducerea abandonului şcolar 

Rapoarte ale centrelor de consiliere 
ale universităţilor, raportul 
rectorului, alte pagini de pe pagina 
de Internet a universităţii 

    

 Publică pe pagina de Internet Pagina de Internet a instituţiei (cu     
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Cod 
universitate* Informaţii colectate Sursa 

2017 2018 2019 2020 
Dacă informaţiile există. 
introduceţi 1. Dacă 
lipsesc, introduceţi 0. 

indicatori care reflectă 
transparenţa instituţională 

accent pe raportul rectorului) 

 Implementează măsuri menite 
să atragă tinerii din grupuri 
subreprezentate şi 
netradiţionale (mediul rural 
romi, persoane cu dizabilităţi, 
din familii cu venituri reduse, 
orfani sau din centre de 
plasament, români care 
locuiesc în străinătate), inclusiv 
adulţi = grupuri ţintă 
 
Notă: Pentru fiecare grup ţintă 
se va introduce o linie separată 
TER.O.P1.7 

Pagina de Internet a instituţiei, 
raportul rectorului & regulamentul 
instituţiei de învăţământ superior. 

    

 Menţionează proiectarea unui 
curriculum nou, bazat pe 
competenţele profesionale 
cerute de piaţa forţei de muncă 

Raportul rectorului     

 Menţionează procese de 
proiectare şi revizuire a 
curriculumului pentru 
includerea competenţelor şi 
abilităţilor transversale 

Raportul rectorului     

 Face referire la sondaje privind 
satisfacţia angajaţilor. 

Raportul rectorului, alte informaţii 
de pe pagina de Internet 

    

 Referiri la revizuirea şi 
implementarea reglementărilor 
privind programele de stagiu. 

Raportul rectorului, alte informaţii 
de pe pagina de Internet 

    

 Numărul de programe de 
învăţare la locul de muncă 
implementate de instituţia de 
învăţământ superior în 
parteneriat cu mediul de afaceri 

Raportul rectorului, alte informaţii 
de pe pagina de Internet  
Consemnaţi numărul de programe  

    

 Menţionează puncte de legătură 
(birou / departament) cu 
companiile  

Raportul rectorului, alte informaţii 
de pe pagina de Internet 

    

 Oferă programe de învăţare pe 
tot parcursul vieţii 

Raportul rectorului, alte informaţii 
de pe pagina de Internet 
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Cod 
universitate* Informaţii colectate Sursa 

2017 2018 2019 2020 
Dacă informaţiile există. 
introduceţi 1. Dacă 
lipsesc, introduceţi 0. 

 Au programe de pregătire 
continuă în şcoli sau 
universităţi, în parteneriat cu 
furnizori privaţi de formare 
continuă sau ONG-uri. 

Raportul rectorului, alte informaţii 
de pe pagina de Internet 

    

 Numărul de programe de 
formare continuă din 
universitate 

Raportul rectorului, alte informaţii 
de pe pagina de Internet  
Consemnaţi numărul de programe 

    

 Numărul de adulţi în programe 
de formare continuă. 

Raportul rectorului,  
alte informaţii de pe pagina de 
Internet  
Consemnaţi numărul de persoane 
înscrise în programe de formare 
continuă 

    

 Numărul de parteneriate cu 
angajatori, institute de 
cercetare şi furnizori de 
formare profesională pentru 
servicii de consiliere şi 
programe de formare  

Raportul rectorului, alte informaţii 
de pe pagina de Internet  
Consemnaţi numărul de 
parteneriate 

    

 Numărul de factori interesaţi 
externi implicaţi în procese / 
structuri oficiale de conducere. 

Raportul rectorului, alte informaţii 
de pe pagina de Internet  
Consemnaţi numărul de părţi 
interesate implicate în structuri 
oficiale de conducere 

    

 
● După colectarea datelor privind fiecare universitate, se va folosi o singură foaie de calcul 

în Excel pentru  a putea realiza comparaţii şi a filtra datele 
● Pentru analiză (adăugire pentru fiecare indicator relevant): metodologia recomandă 

folosirea funcţiei „pivot table” din Excel (sau echivalentul acesteia din aplicaţii similare) 
sau orice altă aplicaţie de analiză statistică (R, SPSS, Stata, SdS etc.) 
 

Frecvenţa de raportare: anual (colectarea se realizează continuu). 
 
Produse: 

• Bază de date (tabel Excel) 
• Valori pentru indicatori 
• Analiza datelor 
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Rezultat final 2: Promovarea conducerii eficiente 
Rezultat imediat 2.3: Realizarea unei clasificări pe bază de date, în funcţie de misiunile 

diferite ale instituţiilor 
 
Această acţiune este definită prin doi indicatori: 
 

• TER.O.C2.1 Numărul părţilor interesate din exterior implicate în procesele/structurile 
formale de guvernanţă ale IIT. 

• TER.O.C2.4 Publicarea clasificării universităţilor pe baza metodologiei de clasificare 
elaborate, a datelor culese şi justificarea modului de realizare a clasamentului 
în raport cu toţi parametrii importanţi pentru activitatea instituţiei. 

 
Informaţiile sunt furnizate direct de MEN-RG. Pentru suplimentarea datelor oferite de MEN, se 
pot folosi tabelele de cercetare de birou şi interviurile pentru rezultatul final 2, rezultatele imediate 
1 şi 2. 
 
NOTE: Rezultatul final, rezultatele imediate şi indicatorii privind rezultatul final 3, 
rezultatele imediat 3.1 şi 3.2 sunt incluse în cadrul rezultatului final 2, rezultatele imediate şi 
indicatorii 2.1 şi 2.2. 
 

Rezultat final 3: Utilizarea monitorizării şi evaluării datelor pentru elaborarea de 
politici publice bazate pe dovezi (date concrete)  

Rezultat imediat 3.1: Realizarea unei clasificări pe bază de date, în funcţie de misiunile 
diferite ale instituţiilor 

 
Această acţiune este definită prin mai mulţi indicatori: 
 

• TER.O.C3.3 Date de la instituţiile de învăţământ superior cu privire la studenţii 
înmatriculaţi în funcţie de program, locul de provenienţă 
(internaţional/naţional, urban /rural), educaţia anterioară etc. (colectare 
anuală) 

• TER.O.C3.4 Date privind funcţia, salariul şi calificările personalului didactic şi de 
cercetare (colectare anuală) 

• TER.O.C3.5 Date privind istoricul socio-economic, etnic, privind dizabilităţile etc. al 
noilor studenţi (colectare în ani impari) 

• TER.O.C3.7 Date privind studenţii înscrişi în anul anterior care nu au continuat studiile şi 
studenţii nou înscrişi care au fost anterior într-o altă instituţie (colectare 
anuală) 

• TER.O.C3.8 Numărul absolvenţilor pe program/domeniu de studiu. 
 
Surse de informaţii: RMU şi chestionarele administrate în universităţi în cadrul rezultatului final 
2, rezultatele imediate 2.1 şi 2.2. 
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Rezultat final 3: Utilizarea monitorizării şi evaluării datelor pentru elaborarea de 
politici publice bazate pe dovezi (date concrete) 

Rezultat imediat 3.2: Realizarea unui studiu de inserție pentru monitorizarea evoluţiei 
absolvenţilor 

 
Această acţiune este definită prin mai mulţi indicatori: 
 

• TER.O.C3.1 Date colectate la 24 de luni după absolvire, referitoare la ocupare, venit, 
planuri privind continuarea educaţiei, gradul de satisfacţie etc. 

• TER.O.C3.10 Realizarea unui sistem de monitorizare a performantei absolvenţilor 
• TER.O.C3.11 Număr de studenţi monitorizaţi 
• TER.O.C3.12 Studiu la nivelul angajatorilor cu privire la gradul de satisfacţie asociat 

absolvenţilor, evoluţia competenţelor acestora, aspecte ce trebuie 
îmbunătăţite 

• TER.O.C3.2 Date despre studenţi care descriu angajarea / experienţa acestora, precum şi 
date privind veniturile şi cheltuielile acestora (colectare în ani pari). 

 
Informaţiile sunt asigurate direct de MEN-RG.  
Vor fi concepute şi administrate un studiu de inserție al absolvenților pe piața muncii online şi un 
sondaj special, aşa cum apare în următoarele două secţiuni.  
  



Metodologie de monitorizare și evaluare   52 

INSTRUMENTE CALITATIVE ŞI CANTITATIVE UTILIZATE ÎN TEREN: Studiu de 
inserție al absolvenților pe piața muncii 
 
Scop: Obţinerea de informaţii cu privire la angajabilitatea absolvenţilor.  
 
Metodologie: Fiecare studiu de inserție al absolvenților pe piața muncii poate fi realizat 

folosind modelul aplicat de ACPART3 (2009) sau cel al ARACIS (2010), 
întrucât ambele sunt bazate pe REFLEX şi HEGESCO. Va fi urmărită evoluţia 
absolvenţilor de toate nivelurile (licenţă, master şi doctorat). Sondaje prin 
Internet suplimentate de interviuri sunt modalităţi prin care costurile sunt 
menţinute sub control şi se obţin rate rezonabile de răspuns.  

 
Produse: 

• Baze de date 
• Scurte rapoarte 

 
INSTRUMENTE CALITATIVE ŞI CANTITATIVE UTILIZATE ÎN TEREN: Sondaj în 
rândul angajatorilor 
 
Scop: Obţinerea de informaţii cu privire la satisfacţia angajatorilor faţă de absolvenţi. 
 
Metodologie: Sondajul trebuie realizat urmând modelul folosit de ACPART4 (2009) sau de 

ARACIS (2010).  
 
Produse: 

• Baze de date 
• Scurte rapoarte 

 
INSTRUMENTE CALITATIVE ŞI CANTITATIVE UTILIZATE ÎN TEREN: Sondaj în 
rândul studenţilor 
 
Scop: Obţinerea de informaţii cu privire la ocuparea în muncă a studenţilor şi satisfacţia 

lor faţă de relevanţa studiilor urmate pentru locul de muncă urmărit sau deja 
obţinut. 

 
Descrierea activităţilor: 
În scopul monitorizării, va fi suficient un sondaj online în rândul studenţilor. Acesta prezintă 
avantajul unor costuri mai mici, dar poate fi mai puţin exact, din cauza ratelor de răspuns. De 
asemenea, depinde de măsura în care universităţile pot şi doresc să ofere adrese de e-mail. În orice 
caz, dacă se utilizează această metodă, se va colecta un volum de date mai mic. În prezent, 
Administraţia Prezidenţială şi Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii al  Academiei Române 
desfăşoară un experiment similar, la scară mai mică. 

                                                            
3 Agenţia Naţională pentru Calificările din Învăţământul Superior şi Parteneriat cu. Mediul Economic şi Social 
4 Agenţia Naţională pentru Calificările din Învăţământul Superior şi Parteneriat cu. Mediul Economic şi Social 



Metodologie de monitorizare și evaluare   53 

Un sondaj dedicat mai amplu va fi de folos pentru o evaluare în 2019 sau 2020. Sondajul va permite 
evaluarea sistematică a unui număr mare de aspecte, cum ar fi perspectiva studenţilor asupra 
calităţii învăţământului, încrederea lor în sistem, intenţii pe viitor etc. 
 
Frecvenţa de raportare: anual (colectarea se realizează continuu) 
 
Produse: 

• Bază de date (tabel Excel) 
• Valori pentru indicatori 
• Rapoarte de analiză 

 
Rezultat final 4: Angajamentul sectorului de a îmbunătăţi rezultatele în toate domeniile  
Rezultat imediat 4.1: Consiliere pentru tineri, astfel încât să ia decizii informate privind 

continuarea studiilor la nivel terţiar 
 
Această acţiune este definită printr-un indicator: 
 

• TER.O.P1.11 Rate de menţinere în sistem a studenţilor 
 
Surse de informaţii: RMU.  
 
INSTRUMENTE CALITATIVE ŞI CANTITATIVE UTILIZATE ÎN TEREN: Sondaj în 
rândul studenţilor 
 
Scop: Obţinerea de informaţii cu privire la percepţia tinerilor asupra serviciilor de 

consiliere pe care le primesc, precum şi cu privire la experienţele pe care le-au 
avut cu astfel de servicii. 

 
Metodologie: Pentru înregistrarea informaţiilor cu privire la experienţele şi satisfacţia 

studenţilor, va fi necesară realizarea unor interviuri cu aceştia. Chestionarul 
trebuie să urmărească obţinerea de răspunsuri la următoarele întrebări: 

 
1. De câte ori aţi primit consiliere?  
2. Consilierul avea cunoştinţele necesare? 
3. Aţi primit informaţii cu privire la ocuparea în muncă? 

a) Aţi primit informaţii despre angajatori? 
b) Aşteptări privind salariul? 

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

5. I-au fost oferite programe alternative de studiu care conduc la opţiuni de 
carieră similare? 

6. Au fost sugerate cariere alternative care ar putea fi urmate pe baza 
programului de studiu ales de student? 

 
Frecvenţa de raportare: anual (colectarea se realizează continuu) 
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Produse: 
• Bază de date (tabel Excel) 
• Chestionare completate 
• Rapoarte de analiză 

 

Rezultat final 4: Angajamentul sectorului de a îmbunătăţi rezultatele în toate domeniile 
Rezultat imediat 4.2: Completarea sistemului de subvenţionare a locurilor acordate 

studenţilor cu rezultate bune, cu extinderea programelor de burse sociale şi 
implementarea unei scheme de creditare pentru studenţi 

 
Această acţiune este definită prin mai mulţi indicatori: 
 
• TER.O.P1.10 Rate de înscriere a absolvenţilor de învăţământ secundar în învăţământul 

terţiar 
• TER.O.P1.10a Rate de înscriere a studenţilor netradiţionali  (adulţi) 
• TER.O.P1.1 Completarea sistemului de subvenţionare a locurilor acordate studenţilor cu 

rezultate bune, cu extinderea programelor de burse sociale şi implementarea 
unei scheme de creditare pentru studenţi 

• TER.O.P1.2 Cuantumul burselor acordate 
 
Surse de informaţii: RMU, INS, ANS colectate de echipa de monitorizare din cadrul MEN. 
 
Scop: Obţinerea de informaţii cu privire la subvenţiilor pentru studenţii cu rezultate 

bune şi burselor sociale 
 
Metodologie: Pentru înregistrarea informaţiilor va fi necesară realizarea unor interviuri cu 

studenţii. Chestionarul trebuie să urmărească obţinerea de răspunsuri la 
următoarele întrebări:  

1. Dacă primeşte sau nu o bursă de merit (valoarea) 
2. Dacă primeşte sau nu o bursă socială (valoarea) 
3. Ar putea urma învăţământul terţiar în lipsa bursei de merit sau bursei 

sociale? 
4. Programul de studii  
5. Primiţi consiliere cu privire la programul de studii? La programul de 

studii? 
 
Frecvenţa de raportare: anual (colectarea se realizează continuu) 
 
Produse: 

• Tabel Excel cu valorile indicatorilor 
• Chestionare completate 
• Rapoarte de analiză 
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Rezultat final 4: Angajamentul sectorului de a îmbunătăţi rezultatele în toate domeniile 
Rezultat imediat 4.3: Încurajarea participării în învăţământul a elevilor din rândul 

grupurilor subreprezentate şi netradiţionale, inclusiv adulţii 
 
Această acţiune este definită prin mai mulţi indicatori: 
 

• TER.O.P1.10a Rata de înscriere la nivelul fiecărui grup-ţintă 
• TER.O.P1.9a Rata de absolvire la nivelul fiecărui grup-ţintă 
• TER.O.P1.7 Numărul instituţiilor de învăţământ terţiar care implementează măsuri pentru 

atragerea tinerilor din grupuri subreprezentate şi a celor netradiţionale 
(mediul rural, etnia roma, cu dizabilităţi, din familii cu venituri scăzute, orfani 
sau din centre de plasament, etnici români din afara graniţelor), inclusiv a 
adulţilor = grupuri ţintă 

 
Surse de informaţii: RMU, IEISR, sondajul la universităţi menţionat pentru rezultatul final 2.  
 
Rezultat final 4: Angajamentul sectorului de a îmbunătăţi rezultatele în toate domeniile 
Rezultat imediat 4.4: Sporirea transparenţei datelor şi asigurarea serviciilor de consiliere cu 

privire la posibilităţile de continuare a studiilor şi la finalităţile acestora, în 
vederea fundamentării alegerii programelor de studiu şi reducerii 
abandonului 

 
Această acţiune este definită prin mai mulţi indicatori: 
 

• TER.O.P1.8 Numărul studenţilor înmatriculaţi 
• TER.O.P1.8b  Rata de participare a tinerilor din medii defavorizate (mediul rural, etnia 

roma, cu dizabilităţi, din familii cu venituri scăzute, orfani sau din centre de 
plasament, etnici români din afara graniţelor) 

• TER.O.P1.9 Rata de absolvire a studenţilor înmatriculaţi 
• TER.O.P1.3 Numărul instituţiilor de învăţământ terţiar cu infrastructură educaţională 

reabilitată, modernizată şi echipată 
• TER.O.P1.4 Numărul IIT care au realizat studii privind gradul de satisfacţie în urma 

sesiunilor de orientare profesională 
• TER.O.P1.5 Numărul IIT care publică pe website indicatori care reflectă asigurarea 

orientării privind oportunităţile şi rezultatele educaţionale pentru a sprijini 
alegerile făcute şi a reduce abandonul 

• TER.O.P1.6 Numărul IIT care publică pe website indicatori care reflectă transparenţa 
instituţională 

Surse de informaţii: RMU, INS, ANS, Direcţia Investiţii din MEN, sondaje în universităţi. 
 
INSTRUMENTE CALITATIVE ŞI CANTITATIVE UTILIZATE ÎN TEREN: Sondaj în 
rândul studenţilor 
 
Scop: Analiza sondajelor privind satisfacţia, oferta de consiliere privind posibilităţile 

de continuare a studiilor şi observarea reabilitării şi modernizării infrastructurii 
şi echipamentelor în universităţi. 
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Metodologie: Se vor folosi două instrumente şi un studiu de birou. Vor avea loc vizite în teren 
care vor cuprinde: 

a) Interviuri cu studenţii cu privire la modul de acordare şi utilitatea 
serviciilor de consiliere privind posibilităţile de continuare a studiilor 

b) Analizarea sondajelor privind gradul de satisfacţie (număr şi conţinut) 
c) Observarea îmbunătăţirilor fizice în cadrul universităţilor. 

 
Punctele b) şi c) de mai sus, dar pentru punctul a) este nevoie de identificarea 
următoarelor aspecte, ca minim: 
 

1. durata sesiunilor de consiliere  
2. cunoştinţele persoanei care oferă consilierea  
3. utilitatea consilierii  
4. efectul consilierii asupra deciziei privind studiile  
5. consilierea a cuprins şi informaţii cu privire la ocuparea în muncă? 

 
Frecvenţa de raportare: anual (colectarea se realizează continuu) 
 
Produse: 

• Tabel în Excel cu valorile indicatorilor 
• Chestionare completate 
• Fişe de observaţie 
• Note de analiză (analiza de birou) 
• Raport de analiză 

 
Rezultat final 5: Promovarea înfiinţării unor programe de studii adaptabile şi de înaltă 

calitate  
Rezultat imediat 5.1:Revizuirea curriculumului şi elaborarea sistemelor de evaluare a 

competenţelor transversale şi de antreprenoriale 
 
Această acţiune este definită prin mai mulţi indicatori: 
 

• TER.O.P2.9 Revizuirea curriculumului (1) şi elaborarea unor modalităţi de evaluare 
pentru competenţele transversale (2) şi antreprenoriale (3). 

• TER.O.P2.1 Actualizarea sistemului naţional de asigurare externă a calităţii prin 
fundamentarea programelor de studii pe evaluarea nevoilor de pe piaţa muncii 
în ceea ce priveşte învăţământul terţiar universitar şi non-universitar 
(dezvoltarea mecanismelor de anticipare a competenţelor); 

• TER.O.P2.7 Numărul IIT angajate în procese de proiectare şi revizuire curriculară pentru 
competenţele şi abilităţile transversale 

• TER.O.P2.3 Numărul de IIT care au proiectat curriculum universitar nou pornind de la 
competenţe profesionale solicitate pe piaţa muncii 

• TER.O.P2.4 Numărul de calificări corelate cu piaţa muncii şi Cadrul European al 
Calificărilor 

• TER.O.P2.5 Numărul de noi programe de studii universitare / postuniversitare aferent 
respectivelor calificări (corelate cu piaţa muncii şi Cadrul European al 
Calificărilor) 
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Surse de informaţii: analizarea legislaţiei în vigoare de către Echipa de monitorizare din cadrul 
MEN, sondaje în universităţi, ANC, analiză calitativă a curriculumului universitar. În continuare, 
metodologia descrie instrumente care nu au fost prezentate anterior. 
 
INSTRUMENTE CALITATIVE ŞI CANTITATIVE UTILIZATE ÎN TEREN: Studiu 
„Curriculumul în universităţi” 
 
Scop: Obţinerea de informaţii asupra modului în care universităţile implementează 

prevederile privind modificarea curriculumului. Aceste modificări se realizează 
în temeiul legilor şi pot fi raportate ca fiind realizate. Acest studiu identifică şi 
consemnează cele mai bune practici, dificultăţile de implementare şi modul în 
care reglementările generează efecte practice, dincolo de simpla afirmaţie a 
schimbării. 

 
Metodologie: Metodologia cere realizarea mai multor interviuri în 2018 şi 2019:  

• Vor fi selectate 2 comisii de specialitate ale ARACIS (de exemplu, una de 
inginerie şi una de ştiinţe umaniste) 

• Se vor realiza 4 interviuri la ARACIS. Vor fi intervievaţi preşedintele (sau 
vice-preşedintele, dacă preşedintele lipseşte) fiecărei comisii de specialitate 
selectate şi un membru al corpului profesoral. 

• Vor fi selectate 4 departamente din IIT diferite, câte două pentru fiecare 
comisie de specialitate, dar din care să nu facă parte persoanele intervievate 
în calitate de membrii ai comisiilor ARACIS. Vor fi intervievaţi câte doi 
reprezentanţi şi conducătorul din fiecare departament selectat. 

• Comisiile de specialitate şi departamentele vor fi selectate aleatoriu. 
• Se va realiza un raport care va cuprinde concluziile cu privire la modurile 

prin care se poate îmbunătăţi calitatea învăţământului superior. De 
asemenea, raportul va prezenta modul în care curriculumul universitar este 
corelat cu nevoile pieţei forţei de muncă, în vederea optimizării programelor 
de studii şi dezvoltării competenţelor necesare. 

Rezumat Se vor desfăşura 11 interviuri: 
• 9 interviuri în departamente din universităţi (3 departamente diferite x 3 

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

 
Ghid de intervievare (minimum): 

1. Scurtă prezentare a persoanelor intervievate: experienţă profesională şi alte 
caracteristici. 

2. În cazul ARACIS: Când şi de ce se actualizează curriculumul şi care sunt standardele 
de evaluare a acestuia. Cine este responsabil? Cine se coordonează? Descrierea 
discuţiilor şi consultaţiilor. 

3. Criterii de revizuire a curriculumului universitar. Numai pentru ARACIS: Descrieţi 
mecanismele care au rolul de a asigura compatibilitatea dintre domeniile acoperite 
de CNATDCU şi de ARACIS. Principalele dificultăţi întâmpinate. 
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4. În cazul corpului didactic: Descrieţi procesul de elaborare a curriculumului la nivel 
de facultate şi de departament (catedră). Când şi de ce se actualizează curriculumul 
şi care sunt standardele de evaluare a acestuia. Cine are iniţiativa? Cum au avut loc 
dezbaterile? Care a fost rolul managerului în acest proces? În ce mod se integrează 
competenţele transversale? Sunt acestea chiar necesare? 

5. Modalităţi de dezvoltare a mecanismelor de prognoză a competenţelor la proiectarea 
curriculumurilor pentru învăţământul superior.  

6. Metode de proiectare a curriculumului, în vederea dezvoltării competenţelor 
transversale şi antreprenoriale. Există stimulente pentru instituţiile de învăţământ 
care au elaborat programe universitare noi, cuprinzând competenţele transversale şi 
antreprenoriale? 

7. Situaţia inovaţiilor şi îmbunătăţirilor sistemului ITC în programele de studiu. Ce fel 
de componente de ITC au fost avute în vedere? Se desfăşoară programe pilot?  

8. Implicarea angajatorilor în proiectarea şi predarea programelor de studiu. 
Reglementări privind stagiile de pregătire, programe dedicate şi parteneriate având 
ca scop dezvoltarea experienţei practice. 

9. În cazul studenţilor: percepţia asupra relevanţei noului curriculum şi capacităţii 
instructorului de a preda. 

 
Produse: 

• Tabel Excel cu valorile indicatorilor 
• Chestionare completate 
• Raport de analiză 

Rezultat final 5: Promovarea înfiinţării unor programe de studii adaptabile şi de înaltă 
calitate 

Rezultat imediat 5.2:Asiguarea de posibilităţi de pregătire pedagogică pentru studenţii la 
doctorat; sprijinirea dezvoltării profesionale pe parcursul carierei cadrelor 
didactice 

 
Această acţiune este definită prin un singur indicator: 
 

• TER.O.P2.11 Procent al personalului didactic care beneficiază anual de formare 
profesională. 

 
INSTRUMENTE CALITATIVE ŞI CANTITATIVE UTILIZATE ÎN TEREN: Studiu 
„Curriculum în universităţi”  
 
Scop: Efectele formării profesionale în activitatea la catedră a cadrelor didactice 

formate. 
 
Metodologie: Pe lângă numărul de cadre didactice care beneficiază de formare profesională, 

instrumentele trebuie să se concentreze pe efectul pe care cursurile de formare 
a profesorilor îl produc la clasă. Aşadar, vor fi necesare interviuri cu instructori 
şi elevi, pentru  a determina eficienţa formării. 
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Ghid de intervievare (minimum): 
În cazul cadrelor didactice: 
Ce durată a avut cursul? 
Care a fost subiectul? 
Cum aţi fost selectat să participaţi (aţi solicitat sau aţi fost desemnat)? 
Formatorul avea cunoştinţele necesare? 
A fost folositor cursul? 
Aplicaţi în activitatea didactică noile abilităţi dobândite? 
Aţi observat îmbunătăţiri la clasă ca urmare a aplicării noilor abilităţi? 
 
În cazul studenţilor: 
Ştiţi că instructorul dumneavoastră a participat la cursuri de perfecţionare? 
Aţi observat vreo diferenţă? S-a îmbunătăţit activitatea pedagogică la clasă? 

 
Produse: 

• Tabel în Excel cu valorile indicatorilor 
• Chestionare completate 
• Raport de analiză 

Rezultat final 5: Promovarea înfiinţării unor programe de studii adaptabile şi de înaltă 
calitate 

Rezultat imediat 5.3: Introducerea unor programe de studiu aplicate sau orientate spre 
carieră, prin derularea unor studii de proiectare şi a unor programe pilot 
(formare în sistem dual pentru învăţământul tehnic terţiar) 

 
Această acţiune este definită prin doi indicatori: 
 

• TER.O.P2.2 Analiza posibilităţii extinderii formării de tip dual la nivelul învăţământului 
terţiar din domeniul tehnic; 

• TER.O.P2.6 Numărul de programe de studii pentru învăţământul non-universitar terţiar 
nou introduse 

 
Întrucât acest rezultat imediat este legat de studii privind proiectarea şi de implementarea unor 
programe pilot, sursa principală de informaţii statistice este CNDIPT. Este necesar să se analizeze 
calitatea studiilor şi a programelor pilot care trebuie implementate. Totodată, în timpul 
programelor pilot, este important să se desfăşoare vizite în teren cu un ghid de interviu clar, ghid 
care, în cea mai mare măsură, va depinde de studiile de proiectare. 
 
Produse: 

• Tabel în Excel cu valorile indicatorilor 
• Chestionare completate 
• Raport de analiză 
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Rezultat final 5: Promovarea înfiinţării unor programe de studii adaptabile şi de înaltă 
calitate 

Rezultat imediat 5.4: Extinderea ofertelor ICT pentru a completa ofertele existente 
 
Acest rezultat imediat este măsurat cu un indicator: 
 

• TER.O.P2.8 Numărul IIT în care există un program pilot vizând îmbunătăţirile TIC. 
 
Întrucât indicatorul măsoară rezultatul imediat prin intermediul programelor pilot, sursele de 
informaţii statistice vor fi evidenţele oficiale şi rapoartele universităţilor. Este necesară analizarea 
programelor pilot din perspectiva calităţii, efectului şi desfăşurării acestora. Totodată, în timpul 
programelor pilot, este important să se desfăşoare vizite în teren cu un ghid de interviu clar, ghid 
care, în cea mai mare măsură, va depinde de formatul şi structura programelor pilot. Ca un minim, 
interviurile trebuie să acopere următoarele informaţii: 
 

• Numărul de studenţi înscrişi în programele pilot de ICT  
• Gradul de satisfacţie a studenţilor 
• Relevanţa pentru piaţa forţei de muncă  

 
Produse: 

• Tabel în Excel cu valorile indicatorilor 
• Chestionare completate 
• Raport de analiză 

 
Rezultat final 6: Promovarea relaţiilor cu industria la nivel strategic 
Rezultat imediat 6.1: Dezvoltarea unui program naţional care să promoveze dialogul 

dinamic şi continuu între învăţământ şi sectoarele de afaceri 
 
Această acţiune este definită prin mai mulţi indicatori: 
 

• TER.O.P3.1 Stabilirea şi desemnarea unui comitet format din reprezentanţi ai părţilor 
interesate care să monitorizeze implementarea acestei strategii 

• TER.O.P3.2 Monitorizarea progresului şi atingerea obiectivelor prin utilizarea 
indicatorilor de performanţă 

• TER.O.P3.3 Comitetul de monitorizare este format din reprezentanţi ai studenţilor (1), 
cadrelor didactice (2), managerilor (3), angajatorilor (4), ministerului 
educaţiei (5) şi altor autorităţi şi instituţii (6). 

• TER.O.P3.4 Comitetul de monitorizare stabileşte programe/planuri de acţiune (1), termene 
eşalonate (2) şi responsabilităţi (3), indicatori (4) şi ţinte (5) pentru a asigura 
continuitatea orientărilor strategice asumate prin prezentul cadru 

• TER.O.P3.5 Diseminarea informaţiilor şi a rapoartelor anuale privind progresul 
implementării cadrului strategic în întregul învăţământ terţiar şi în rândul 
părţilor externe interesate. 

• TER.O.P3.7 Identificarea programelor /planurilor de acţiune şi a activităţilor aferente 
 
Informaţiile sunt asigurate direct de MEN-RG şi sunt legate de prezenta metodologie de M&E. 
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Rezultat final 6: Promovarea relaţiilor cu industria la nivel strategic 
Rezultat imediat 6.2: Implicarea angajatorilor în proiectarea şi predarea programelor, 

sprijinirea schimburilor de personal şi includerea experienţei practice în 
cursuri 

 
Această acţiune este definită prin mai mulţi indicatori: 
 

• TER.O.P3.6 Identificarea nevoilor de formare (1) şi a resurselor necesare (2) pentru 
implementarea cadrului strategic 

• TER.O.P3.8 Numărul angajatorilor ai căror angajaţi predau în cadrul IIT 
• TER.O.P3.10 Numărul IIT care au revizuit şi implementat reglementările privind 

programele de stagii de practică 
• TER.O.P3.11 Numărul programelor de învăţare la locul de muncă derulate în parteneriat 

de IIS şi mediul de afaceri 
 
Informaţiile sunt colectate în cadrul rezultatului final 2, indicatorul 2.1, iar tabelul de analiză pentru 
universităţi acoperă pe larg implicarea sectoarelor economice. Suplimentar, trebuie aplicat un 
chestionar calitativ pentru a surprinde percepţia studenţilor. 
 
INSTRUMENTE CALITATIVE ŞI CANTITATIVE UTILIZATE ÎN TEREN: Studiu 
„Curriculum în universităţi”  
 
Scop: Eficacitatea activităţilor didactice desfăşurate de angajator la clasă şi, în 

ansamblu, implicarea sectoarelor economice. 
 
Metodologie: Întrucât majoritatea indicatorilor sunt acoperiţi de datele colectate în tabelul de 

analiză pentru universităţi, în acest caz atenţia trebuie să se concentreze asupra 
eficacităţi, aşa cum este percepută de studenţi. 

 
Ghid de intervievare (minimum): 
 

1) Numărul de seminarii susţinute de lectori din economie? 
2) Materialul predat a fost folositor? 
3) Lectorul a fost bine pregătit? 
4) Comparaţi cursurile susţinute de cadre didactice cu cele susţinute de angajatori. 

 
Produse: 

• Tabel în Excel cu valorile indicatorilor 
• Chestionare completate 
• Raport de analiză 

Rezultat final 6: Promovarea relaţiilor cu industria la nivel strategic 
Rezultat imediat 6.3: Înfiinţarea unei funcţii de legătură cu sectoarele economice în fiecare 

instituţie 
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Această acţiune este definită prin mai mulţi indicatori: 
 

• TER.O.P3.9 Numărul de IIT care derulează studii privind gradul de satisfacţie a 
angajatorilor 

• TER.O.P3.12 Ponderea IIT care au puncte de legătură (birou / departament) cu agenţii 
economici 

• TER.O.P3.13 Rata angajării absolvenţilor recenţi 
 
Informaţiile pentru acest rezultat imediat sunt colectate din rapoartele universităţilor, din tabelul 
de analiză pentru universităţi şi din studiul de urmărire. Suplimentar, vizitele în teren trebuie să 
includă şi o analiză a punctului de contact cu agenţii economici şi să indice următoarele date: 
 

1) Numărul de personal care îndeplineşte funcţia 
2) Numărul mediu de întâlniri cu agenţii economici într-o lună 
3) Mandatul biroului 

 
Produse: 

• Tabel în Excel cu valorile indicatorilor 
• Raportul vizitei în teren 
• Raport de analiză (comparativ, între universităţi) 

 
C. LLL: Strategie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii  

Rezultat strategic final: extinderea programelor de pregătire pe tot parcursul vieţii 
Strategia pentru IPV este definită prin intermediul mai multor rezultate finale. Sursele sunt, în 
principal, date statistice oficiale, dar mai mulţi indicatori sunt combinaţii din două sau mai multe 
astfel de surse. În continuare, aceşti indicatori strategici sunt enumeraţi ca atare.  
 

• LLL1.O.064 Participarea adulţilor (25-64) la educaţie şi formare 
• LLL4.O.024 Număr de adulţi care participă la forme de învăţare permanentă pe durata unui 

an 
• LLL4.O.025 Număr firme ce angajează adulţi care au participat la învăţarea de-a lungul 

vieţii şi au obţinut un certificat de calificare (la 6 luni de la absolvire) 

Rezultat final 1: Recunoaşterea competenţelor dobândite anterior, inclusiv a celor dobândite 
în străinătate 
 
Indicatori strategici: 
 
Doi indicatori strategici definesc rezultatul final în ansamblul său: 

• LLL1.O.006 Numărul de absolvenţi din programele de IPV cu competenţe certificate 
• LLL1.P.009 Numărul de persoane care au beneficiat de formare în vederea dezvoltării de 

competenţe antreprenoriale 
Surse de informaţii: Ministerul Muncii, sondaj online în rândul absolvenţilor de programe de 
pregătire de tip IPV, sondaj online în rândul furnizorilor de programe de IPV – ambele descrise 
mai jos. 
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INSTRUMENTE CALITATIVE ŞI CANTITATIVE UTILIZATE ÎN TEREN: Sondaj 
online în rândul furnizorilor de programe de IPV 
 
Scop: Obţinerea unei imagini clare asupra capacităţii şi competenţei furnizorilor de 

programe de tip IPV. 
 
Metodologie:  Studiul intenţionează să producă informaţii cu privire la eficacitatea cursurilor 

din perspectiva formării competenţelor 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 şi se va realiza prin intermediul unui sondaj online. Invitaţia de a 
răspunde în cadrul sondajului va fi urmată de contactarea telefonică, prin fax, 
poştă sau direct.  

 
Subiecte de abordat: 

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

anterior 
a. Profilul participanţilor 

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

6) Dacă deţin informaţii cu privire la traseele de carieră ale persoanelor care au dobândit 
certificate 

7) Dacă s-au oferit componente ale cursurilor care au ca scop dezvoltarea abilităţilor 
antreprenoriale 

a. Profilul participanţilor 
8) Legături cu angajatorii 
9) Implicarea angajatorilor în proiectarea cursurilor 

 
Produse: 

• Bază de date cu furnizori  
• Raport privind capacitatea şi competenţa 

 
INSTRUMENTE CALITATIVE ŞI CANTITATIVE UTILIZATE ÎN TEREN: Sondaj 
online în rândul absolvenţilor de IPV 
 
Scop: Studiul intenţionează să producă informaţii cu privire la persoanele care 

participă în programe de IPV (în continuare denumiţi absolvenţi de IPV), prin 
colectarea de date de la un eşantion mare de absolvenţi. Obiectivul este de a 
avea o mai bună înţelegere cu privire la stabilitatea şi calitatea locurilor de 
muncă ocupate. 
Metodologia recomandă realizarea cercetării ca sondaj online, în scopul 
asigurării eficienţei economice.  

http://asfromania.ro/supraveghere/supraveghere-asigurari/formare-profesionala/registrul-furnizorilor-de-programe
http://asfromania.ro/supraveghere/supraveghere-asigurari/formare-profesionala/registrul-furnizorilor-de-programe
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Metodologie: 

1. Este necesară o listă cu adrese de e-mail ale absolvenţilor de IPV. Acestea 
vor fi colectate în perioada de absolvire a promoţiilor din 2017-2018. 

2. La 1,5 ani de la absolvire, către finele anului 2019 (noiembrie-decembrie), 
absolvenţii vor fi invitaţi să răspundă unui sondaj. Răspunsurile sunt 
anonime, deşi linkurile la sondaj sunt personalizate (formular standard 
pentru sondaje prin Internet). Subiectele sondajului sunt prezentate mai jos. 

 
Subiecte ce trebuie abordate în sondaj: 

1) Ce cursuri de calificare aţi urmat? (Selectaţi din listă: furnizori, apoi cursul)  
2) Când aţi urmat cursul? Început (ZZ.LL.AAAA) – sfârşit (ZZ.LL.AAAA) 
3) Aţi obţinut un certificat de calificare în urma cursului? DA/NU 
4) Care era situaţia dvs ocupaţională înainte de curs? Şomer/ părinte casnic(ă)/ student/ 

pensionar/ PFA/ angajat fără contract de muncă/ angajat cu contract de muncă/ alta. 
Indicaţi. 
(în cazul celor care au ocupat un loc de muncă înainte de cursul de calificare)  

a. Domeniul de activitate al agentului economic 
b. Funcţia deţinută în luna dinaintea începerii cursului  
c. Venitul net de la respectivul loc de muncă în luna dinaintea începerii cursului. 

5) Care era situaţia dvs ocupaţională la o lună după finalizarea cursului? Şomer/ părinte 
casnic(ă)/ student/ pensionar/ PFA/ angajat fără contract de muncă/ angajat cu contract de 
muncă/ alta. Indicaţi.  

6) Care era situaţia dvs ocupaţională la şase luni după finalizarea cursului? Şomer/ părinte 
casnic(ă)/ student/ pensionar/ PFA/ angajat fără contract de muncă/ angajat cu contract de 
muncă/ alta. Indicaţi. 
(în cazul celor care au ocupat un loc de muncă înainte de cursul de calificare) 

a. Domeniul de activitate al agentului economic 
b. Funcţia deţinută în luna dinaintea începerii cursului  
c. Venitul net de la respectivul loc de muncă în luna dinaintea începerii cursului 

7) Care este situaţia dvs ocupaţională în prezent? Şomer/ părinte casnic(ă)/ student/ pensionar/ 
PFA/ angajat fără contract de muncă/ angajat cu contract de muncă/ alta. Indicaţi. 
(în cazul celor angajaţi în prezent) 

a. Domeniul de activitate al agentului economic 
b. Funcţia deţinută în luna dinaintea începerii cursului  
c. Venitul net de la respectivul loc de muncă în luna dinaintea începerii cursului 

((în cazul celor care au ocupat un loc de muncă înainte de cursul de calificare şi la 6 luni 
după absolvire) 

8) Aţi afirmat că aţi avut un loc de muncă înainte de cursul de calificare şi la 6 luni după 
absolvirea acestuia. Aţi lucrat la acelaşi angajator sau la angajatori diferiţi? 

9) Date socio-demografice: 
10) Sex (M/F)/ vârsta (ani)/ nivelul studiilor (şcoala primară/ gimnaziu/ 10 clase/ şcoala 

profesională/ liceu/ şcoală post-liceală/ licenţă/ masterat).  
11) Mediu de locuire (urban/rural)/ judeţ 
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Produse: 
• Bază de date 
• Raport de analiză 

 
Rezultat final 1: Recunoaşterea competenţelor dobândite anterior, inclusiv a celor 

dobândite în străinătate 
Rezultat imediat 1.1: Sprijinirea unui număr estimativ de 210 Centre de evaluare şi 

furnizarea de asistenţă tehnică ANC pentru extinderea mecanismului de 
recunoaştere, validare şi certificare a învăţării anterioare (3 etape: proiectare, 
testare şi implementare) 

 
Acest rezultat imediat este măsurat prin mai mulţi indicatori: 
 

• LLL1.O.001 Numărul de centre de evaluare acreditate/autorizate 
• LLL1.P.004 Mecanism funcţional pentru recunoaşterea, validarea şi certificarea învăţării 

anterioare 
• LLL1.O.005 Numărul de centre de evaluare acreditate  să recunoască certificările obţinute 

în străinătate 
• LLL1.O.008 Numărul de persoane cu calificări obţinute în străinătate, atestate în România 

 
Surse de informaţii: Datele sunt colectate în cadrul programelor dedicate desfăşurate de Ministerul 
Muncii şi ANC şi sunt completate cu informaţii aprofundate din studiul „Certificarea calificărilor 
obţinute în străinătate” 
 
INSTRUMENTE CALITATIVE ŞI CANTITATIVE UTILIZATE ÎN TEREN: Studiul 
„Certificarea calificărilor obţinute în străinătate” 
 
Scop:  Obţinerea de informaţii cu privire la procesul de certificare şi dificultăţile sale, 

în vederea îmbunătăţirii mecanismelor de recunoaştere a competenţelor 
dobândite anterior. 

 
Metodologie:  Studiu calitativ care cuprinde interviuri cu minim 20 de persoane care au solicitat 

certificarea calificărilor pe care le deţin. Scopul exerciţiului este de a informa 
Unitatea de Implementare cu privire la posibilele modalităţi de a spori eficienţa 
sprijinului oferit. 
O listă cu persoane care au obţinut calificări în străinătate este pusă la dispoziţie 
de Ministerul Muncii şi de ANC (Agenţia Naţională pentru Calificări). Grupul 
ţintă este alcătuit din persoane din minim două judeţe, persoane cu nivel scăzut 
şi cu nivel înalt al studiilor, inclusiv persoane care au primit certificarea, dar şi 
persoane cărora li s-a refuzat certificarea calificărilor. Criteriile de selecţie a 
respondenţilor: 
Vârsta şi nivelul studiilor: 
• persoane cu vârsta între 21-29 de ani, cu studii superioare în străinătate 

(ISCED 5-6): tineri care au primit certificarea şi care au fost respinşi. 
• persoane cu vârsta de peste 30 de ani, cu nivel scăzut de calificare – nivel 

(ISCED 2-3): persoane care au primit certificarea şi care au fost respinse. 
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Regiuni – interviurile vor avea loc în cel puţin două capitale de judeţ:  
• Regiunea Nord-Est va include respondenţi cu  
 ISCED 5-6, dintre care unii respinşi  
 ISCED 2-3, dintre care unii respinşi 

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

 
Ghid de interviu: 

1) Scurtă descriere a respondentului: vârsta, nivelul studiilor, nivelul cursului/ calificării 
pentru care a solicitat certificarea, profesia/ ocupaţia, domeniul de activitate, locul de 
muncă actual/ ultimul loc de muncă, ţara în care au dobândi calificarea pentru care doresc 
certificarea. 

2) Surse de informaţii privind posibilitatea şi modalitatea de certificare a calificării.  
3) Scurtă prezentare a procesului de depunere a cererii de certificare. Principalele dificultăţi 

întâmpinate, principalele avantaje, durata.  
4) Cum intenţionează să folosească certificatul? Cum îi ajută? 
5) Doresc să rămână în ţară? Dacă da, pentru ce perioadă de timp? 

 
Produse: 

• Formulare de interviu completate  
• Raport de analiză  

Rezultat final 2: Implicarea unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic şi a 
instituţiilor de învăţământ superior  în IPV 

Rezultat imediat 2.1: Asigurarea sprijinului a 7.800 profesori care participă la formare 
privind educaţia pentru adulţi 

 
Acest rezultat imediat este măsurat cu un indicator: 
 

• LLL2.P.010 Numărul de profesori ai unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic şi a 
universităţilor, formaţi pentru IPV 

 
Surse de informaţii: CNPPIP, prin raportarea numărului total de certificate emise anual. 
 
INSTRUMENTE CALITATIVE ŞI CANTITATIVE UTILIZATE ÎN TEREN 
 
Scop: Eficacitatea activităţilor de formare desfăşurate la clasă. 
 
Metodologie: Pe lângă numărul de cadre didactice care beneficiază de formare, instrumentele 

trebuie să se concentreze asupra efectului pe care cursurile de formare îl 
generează asupra activităţii pedagogice. Ca atare, va fi necesar un interviu cu 
instructori şi studenţi, pentru a determina eficacitatea formării. 
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Ghid de intervievare (minimum): 
În cazul cadrelor didactice: 

1. Care a fost durata cursului? 
2. Care a fost subiectul? 
3. Cum aţi fost selectat să participaţi (aţi solicitat sau aţi fost desemnat)? 
4. Formatorul avea cunoştinţele necesare? 
5. Cursul a fost folositor? 
6. Aplicaţi competenţele nou dobândite în activitatea didactică? 
7. Aţi observat îmbunătăţiri la clasă ca urmare a noilor competenţe? 

În cazul studenţilor/elevilor: 
Ştiţi că instructorul dvs a participat la cursuri de formare profesională? 
Aţi observat diferenţe? S-a îmbunătăţit activitatea didactică? 
 

Produse: 
• Tabel în Excel cu valorile indicatorilor 
• Chestionare completate 
• Raport de analiză 

 
Rezultat final 2: Implicarea unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic şi a 

instituţiilor de învăţământ superior  în IPV 
Rezultat imediat 2.2: Formarea a 596 de cadre de conducere din şcoli şi universităţi în 

vederea asigurării unei bune gestiuni  a programelor de formare continuă 
 
Acest rezultat imediat este măsurat cu un indicator: 
 

• LLL2.P.011 Numărul de membri din conducerea unităţilor de învăţământ profesional şi 
tehnic şi a universităţilor, formaţi pentru IPV 

 
Surse de informaţii: CNPPIP. 
 
INSTRUMENTE CALITATIVE ŞI CANTITATIVE UTILIZATE ÎN TEREN 
 
Scop: Eficacitatea cursurilor de formare în domeniul managementului IPV. 
 
Metodologie: Pe lângă numărul de persoane care beneficiază de formare profesională, 

instrumentele trebuie să se concentreze asupra efectului pe care cursurile de 
formare îl generează asupra managementului instituţiilor. Ca atare, este necesar 
interviul cu managerii, pentru a determina eficienţa cursurilor. 

 
Ghid de intervievare (minimum): 

1. Care a fost durata cursului? 
2. Care a fost subiectul? 
3. Cum aţi fost selectat să participaţi (aţi solicitat sau aţi fost desemnat)? 
4. Formatorul avea cunoştinţele necesare? 
5. Cursul a fost folositor? 
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6. Aplicaţi competenţele nou dobândite în managementul instituţiei dvs? 
7. Aţi observat îmbunătăţiri în îndeplinirea atribuţiilor dvs datorită noilor 

competenţe? 

Produse: 
• Tabel în Excel cu valorile indicatorilor 
• Chestionare completate 
• Raport de analiză 

 
Rezultat final 2: Implicarea unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic şi a 

instituţiilor de învăţământ superior  în IPV 
Rezultat imediat 2.3: Acreditarea unor programe de formare continuă în şcoli sau 

universităţi în parteneriat cu furnizori de FPC, societăţi private sau ONG-uri 
 
Acest rezultat imediat este măsurat prin mai mulţi indicatori: 
 

• LLL2.O.012 Numărul de universităţi care oferă programe de IPV 
• LLL2.P.013 Legiferarea unor instrumente de finanţare pentru oferirea de IPV de către 

universităţi 
• LLL2.P.014 Numărul de furnizori de IPTC care beneficiază de măsuri de dezvoltarea a 

capacităţii pentru furnizarea de programe calitative relevante pentru piaţa 
muncii 

• LLL2.O.015 Număr de programe de formare continuă în şcoli sau universităţi, în 
parteneriat cu furnizori de IPV – societăţi comerciale sau ONG-uri 

• LLL2.O.015b Număr de programe de formare continuă în şcoli sau universităţi 
 
Sursele de informaţii pentru aceşti indicatori sunt derivate din sondajele în universităţi realizate 
în baza metodologiei din Strategia pentru învăţământul terţiar; IEISR; Registrul furnizorilor de 
programe (activi) disponibil pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară: 
(http://asfromania.ro/supraveghere/supraveghere-asigurari/formare-profesionala/registrul-
furnizorilor-de-programe); monitorizarea noilor acte normative.  
 
INSTRUMENTE CALITATIVE ŞI CANTITATIVE UTILIZATE ÎN TEREN 
 
Scop: Eficacitatea activităţilor de dezvoltare a capacităţii instituţionale, precum şi a 

programelor PPC din universităţi şi şcoli. 
 
Metodologie: Pe lângă informaţiile statistice pentru indicatori, instrumentele trebuie să se 

concentreze asupra efectului cursurilor de perfecţionare asupra capacităţii 
cadrelor didactice de a programa. Interviul trebuie să surprindă şi perspectiva 
studenţilor/elevilor. 

 
Ghid de intervievare (minimum): Interviurile se vor desfăşura în universităţi şi în şcoli. 

În cazul cadrelor didactice: 

 Care a fost durata cursului? 
 Care a fost subiectul? 

http://asfromania.ro/supraveghere/supraveghere-asigurari/formare-profesionala/registrul-furnizorilor-de-programe
http://asfromania.ro/supraveghere/supraveghere-asigurari/formare-profesionala/registrul-furnizorilor-de-programe
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 Cum aţi fost selectat să participaţi (aţi solicitat sau aţi fost desemnat)? 
 Formatorul avea cunoştinţele necesare? 
 Cursul a fost folositor? 
 Aplicaţi competenţele nou dobândite în activitatea didactică? 
 Aţi observat îmbunătăţiri la clasă ca urmare a noilor competenţe? 

În cazul studenţilor: 

1. Ce părere aveţi despre cursurile la care participaţi? 
2. Consideraţi că vă pregătesc pentru a ocupa un loc de muncă? 
3. Vă veţi schimba cariera/ profesia ca urmare a acestui curs? 

 

Rezultat final 2: Implicarea unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic şi a 
instituţiilor de învăţământ superior  în IPV 

Rezultat imediat 2.4:  Asigurarea formării şi certificării competenţelor pentru un număr de 
75.000 de adulţi 

 
Acest rezultat imediat este măsurat cu un indicator: 
 

• LLL2.P.016 Asigurarea formării şi certificării competenţelor pentru un număr de 75.000 
de adulţi prin Instituţii de învăţământ superior, unităţi de învăţământ  
profesional şi tehnic 

 
Datele statistice sunt furnizate de CNPPIP. În acelaşi timp, vor fi obţinute date calitative prin 
intermediul unui studiu online în cadrul căruia se vor adresa întrebări adulţilor cu privire la 
experienţele lor. În 2019, se va desfăşura online un studiu de inserție asupra a 75.000 de adulţi 
(rata de răspuns preconizată nu va depăşi 25%). 
 
Rezultat final 3: Sprijinirea participării la programele europene de mobilitate 
Rezultat imediat 3.1: Asigurarea accesului la programele de mobilitate ERASMUS+, 

finanţate prin programul UE-IPV, pentru 25.000 de adulţi (personal din 
învăţământul superior şi preuniversitar,  directori, consilieri, formatori, 
inspectori, personal care lucrează cu tinerii, etc.) 

Rezultat imediat 3.2: Asigurarea accesului la programele de mobilitate, pentru a obţine 
competenţe practice/tehnice pentru 38.000 de elevi şi studenţi 

 
Acest rezultat imediat este măsurat cu un indicator: 
 

• LLL3.P.017 Numărul de participanţi la programele de mobilitate UE defalcate pe 
următoarele distincţii: personal din preuniversitar, din superior, formator în 
educaţia adulţilor, elevi şi studenţi, etc. 

 
Surse de informaţii: datele sunt raportate ca atare de CNDIPT. 
 
Pentru fiecare tip de program de mobilitate, se vor proiecta chestionare care vor fi administrate 
după finalizarea programului de mobilitate, în scopul determinării eficacităţii acestora. 
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Rezultat final 4: Finanţare pentru diversificarea ofertei 
Rezultat imediat 4.1: Crearea a 36 de CCIP într-o fază pilot, (furnizarea de granturi pentru 

a acoperi costuri de personal şi costuri operaţionale, campanii pentru 
promovarea serviciilor, parteneri locali, activităţi de formare pentru personal 
şi beneficiari din comunitatea locală) 

Rezultat imediat 4.2: Crearea a 219 de CCIP în faza naţională, urmând fazei pilot 
 
Acest rezultat imediat este măsurat cu un indicator: 
 

• LLL4.O.018 Numărul de Centre Comunitare de Învăţare Permanentă (CCIP) 
 
Surse de informaţii: Program dedicat al CNDIPT pentru Centre Comunitare de Învăţare 
Permanentă (CCIP). 
 
INSTRUMENTE CALITATIVE ŞI CANTITATIVE UTILIZATE ÎN TEREN 
 
PROGRAME DESFĂŞURATE DE CĂTRE DIFERITE AGENŢII: Program dedicat al 
CNDIPT pentru Centre Comunitare de Învăţare Permanentă (CCIP) 
 
În cadrul programului dedicat pentru Centre Comunitare de Învăţare Permanentă (CCIP) (în 
desfăşurare) se vor colecta următoarele date cantitative: 

• Numărul de Centre Comunitare de Învăţare Permanentă (CCIP) 
• Numărul de beneficiari de formare prin intermediul CCIP 
• Numărul de programe oferite 

 
Echipa de experţi în M&E din cadrul MEN va colecta date calitative, în cadrul unor vizite în teren 
în care vor realiza interviuri şi observaţii. Respondenţii vor fi instructori, angajatori locali, cursanţi 
actuali şi, dacă este posibil, foşti cursanţi. Accentul cade pe efectul CCIP şi, în consecinţă, asupra 
cursanţilor. Ca minim, întrebările trebuie să acopere: 
 

1. Ce părere aveţi despre cursurile la care participaţi? 
2. Consideraţi că vă pregătesc pentru activitatea pe care urmează să o desfăşuraţi? 
3. Aţi mai participat la cursuri de formare? În ce domeniu. 
4. Ca reprezentant al comunităţii, cum veţi folosi cele învăţate la curs? 

Rezultat final 4: Finanţare pentru diversificarea ofertei 
Rezultat imediat 4.3: Sprijinirea înfiinţării unui organism/departament de coordonare a 

CCIP 
 
Acest rezultat imediat este măsurat cu doi indicatori: 
 

• LLL4.O.019 Gradul de acoperire naţională a CCIP 
• LLL4.O.020 Înfiinţarea unui organism/departament de coordonare a CCIP 

 
Surse de informaţii: Program dedicat al CNDIPT pentru Centre Comunitare de Învăţare 
Permanentă (CCIP). 
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Rezultat final 4: Finanţare pentru diversificarea ofertei 
Rezultat imediat 4.4: Formarea a 127.500 de persoane, membri ai comunităţilor locale în 

achiziţionarea de competenţe în cadrul CCIP (500 persoane * 255 CCIP). 
 
Acest rezultat imediat este măsurat cu doi indicatori:: 

• LLL4.P.021 Numărul de persoane care participă la cursuri în CCIP 
• LLL4.P.022 Numărul de cursuri oferite 

 
Surse de informaţii: Program dedicat al CNDIPT pentru Centre Comunitare de Învăţare 
Permanentă (CCIP). 
 
INSTRUMENTE CALITATIVE ŞI CANTITATIVE UTILIZATE ÎN TEREN 
 
Echipa de experţi în M&E din cadrul MEN va colecta date calitative, în cadrul unor vizite în teren 
în care vor realiza interviuri. Respondenţii vor fi cursanţi. Accentul cade pe efectul asupra 
cursanţilor. Ca minim, întrebările trebuie să acopere: 
 

1. Ce părere aveţi despre cursul la care participaţi/ aţi participat? 
2. Consideraţi că vă pregăteşte pentru a ocupa un loc de muncă? 
3. Vă schimbaţi cariera/ profesia ca urmare a acestui curs? 
4. Sunteţi angajat? Ce loc de muncă ocupaţi? Dacă nu, 
5. Unde aţi lucrat anterior? Ce loc de muncă aţi avut? 

Rezultat final 5: Finanţare pentru creşterea cererii de IPV 
Rezultat imediat 5.1: Sprijinirea participării a 45.000 de adulţi care au părăsit timpuriu 

şcoala cu un nivel scăzut de calificare pentru dobândirea de competenţe de 
bază sau transversale 

 
Acest rezultat imediat este măsurat cu un indicator: 
 

• LLL5.O.026 Sprijinirea participării a 45.000 de adulţi care au părăsit timpuriu şcoala cu 
un nivel scăzut de calificare pentru dobândirea de competenţe de bază sau 
transversale 

 
Surse de informaţii: CNDIPT. 

Rezultat final 5: Finanţare pentru creşterea cererii de IPV 
Rezultat imediat 5.2: Sprijinirea participării, în vederea încheierii a 125.000 de contracte de 

ucenicie pentru persoanele cu un nivel redus de calificare 
 
Acest rezultat imediat este măsurat cu un indicator: 

• LLL5.O.028 Numărul de persoane care beneficiază de contracte de ucenicie subvenţionate 
 
Surse de informaţii: Ministerul Muncii. 
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Rezultat final 5: Finanţare pentru creşterea cererii de IPV 
Rezultat imediat 5.3: Furnizarea de stimulente financiare/ subvenţii pentru 100.000 de 

angajaţi cu competenţe reduse pentru a dobândi competenţe  transversale 
 
Acest rezultat imediat este măsurat cu un indicator: 
 

• LLL5.O.027 Numărul de angajaţi cu competenţe reduse şi alţi adulţi care participă la 
formare pentru competenţe transversale cu sprijinul stimulentelor financiare 

 
Surse de informaţii: Ministerul Muncii. 

Rezultat final 6: Sprijinirea şomerilor şi persoanelor inactive, inclusiv prin stimulente 
financiare şi consiliere 

 
Doi indicatori strategici definesc rezultatul final în ansamblul său: 
 

• LLL6.O.033 Numărul de şomeri consiliaţi care devin angajaţi (cumulativ din 2014 până în 
2020) 

• LLL6.O.034 Numărul de şomeri consiliaţi 
 
Surse de informaţii: CAWE şi REVISAL. 

Rezultat final 6: Sprijinirea şomerilor şi persoanelor inactive, inclusiv prin stimulente 
financiare şi consiliere 

Rezultat imediat 6.1: Furnizarea de stimulente financiare/ subvenţii pentru servicii integrate 
de consiliere pentru 250.000 de şomeri şi persoane inactive (acestea vor acoperi 
serviciile de testare iniţială şi consiliere profesională)   

 
Acest rezultat imediat este măsurat cu un indicator: 
 

• LLL6.P.032 Furnizarea de stimulente financiare/ subvenţii angajatorilor pentru recrutarea 
şomerilor şi a persoanelor inactive  în programe de ucenicie, stagii de practică 
şi ocupare de locuri de muncă 

 
Surse de informaţii: Bugetul de stat. 

Rezultat final 6: Sprijinirea şomerilor şi persoanelor inactive, inclusiv prin stimulente 
financiare şi consiliere 

Rezultat imediat 6.2: Furnizarea de stimulente financiare/ subvenţii angajatorilor pentru 
recrutarea a 125.000 de angajaţi noi 

 
Acest rezultat imediat este măsurat cu un indicator: 
 

• LLL6.P.031 Furnizarea de stimulente financiare/ subvenţii angajatorilor pentru recrutarea 
de noi angajaţi care au absolvit programe de formare în ultimele 6 luni 

 
Surse de informaţii: Bugetul de stat. 
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Rezultat final 7: Consolidarea şi asigurarea finanţării pentru încurajarea pieţei de 
învăţare pe tot parcursul vieţii inclusiv prin îmbunătăţirea serviciilor de 
consiliere 

Rezultat imediat 7.1: Crearea şi sprijinirea a 130 de parteneriate  între unităţile de 
învăţământ profesional şi tehnic, instituţiile de învăţământ superior, 
angajatori, instituţii de cercetare şi furnizorii de formare pentru servicii de 
consiliere şi programe de formare 

 
Acest rezultat imediat este măsurat cu un indicator: 
 

• LLL7.P.035 Numărul de parteneriate încheiate  între unităţile de învăţământ profesional şi 
tehnic, instituţiile de învăţământ superior, angajatori, instituţii de cercetare şi 
furnizorii de formare pentru servicii de consiliere şi programe de formare 

 
PROGRAME DESFĂŞURATE DE CĂTRE DIFERITE AGENŢII: „Alege-ţi calea”  
 
Descriere: Program în desfăşurare în domeniul IPT. (CNDIPT) 
 
Metodologie: 
Programul va asigura date statistice, iar instrumentele vor oferi informaţii cantitative cu privire la 
parteneriatele dintre unităţile de IPT şi angajatori. Datele obţinute trebuie să descrie modalităţile 
practice în care funcţionează parteneriatele dintre părţile interesate (instituţii de învăţământ şi 
angajatori). Accentul cade pe utilitatea şi funcţionarea instrumentelor implementate. 
 
Se vor desfăşura vizite în teren pentru interviuri. Următoarele întrebări trebuie incluse în chestionar 
(ca un minimum): 

• Măsura în care angajatorii sunt implicaţi în relaţii cu diferite instituţii (IPT, IIT, institute 
de cercetare, furnizori de consiliere şi formare profesională) 

• Descrieţi formele practice (stagii de practică, curriculum, activităţi didactice etc.) 

Rezultat final 7: Consolidarea şi asigurarea de finanţare pentru încurajarea pieţei de 
LLL, inclusiv prin îmbunătăţirea serviciilor de consiliere 

Rezultat imediat 7.2: Sprijinirea activităţilor de consiliere pentru 65.000 de persoane, 
membri ai comunităţilor marginalizate beneficiare de servicii integrate (atât 
online cât şi faţă în faţă, programe de 8 ore care includ testarea iniţială şi 
consilierea) 

 
Acest rezultat imediat este măsurat cu un indicator: 
 

• LLL7.O.036 Numărul de persoane consiliate şi formate prin CCIP, membri ai 
comunităţilor marginalizate beneficiare de servicii integrate 

 
Surse de informaţii: Programul „Sistemul CCIP”. 
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PROGRAME DESFĂŞURATE DE CĂTRE DIFERITE AGENŢII: „Alege-ţi calea” 
 
Descriere: Program în desfăşurare în domeniul IPT. 

Rezultat final 7: Consolidarea şi asigurarea de finanţare pentru încurajarea pieţei de 
LLL, inclusiv prin îmbunătăţirea serviciilor de consiliere 

Rezultat imediat 7.3: Sprijinirea activităţilor de formare pentru 65.000 de persoane, membri 
ai comunităţilor marginalizate beneficiare de servicii integrate (învăţământ la 
distanţă/flexibil, competenţe TIC, antreprenoriat, gândire critică, etc.) 

 
Acest rezultat imediat este măsurat cu un indicator: 
 

• LLL7.O.038 Numărul de persoane beneficiare ale măsurii „Furnizarea de stimulente 
financiare pentru 150.000 de persoane din grupurile subreprezentate (tineri în 
tranziţie de la sistemul de învăţământ la piaţa muncii, persoane care au părăsit 
timpuriu şcoala, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă) pentru servicii 
de consiliere” 

 
Valoarea totală a stimulentelor financiare va fi obţinută din informaţiile privind bugetul MEN. 
Informaţii calitative şi cantitative suplimentare vor fi obţinute din programarea în derulare. 
 
PROGRAME DESFĂŞURATE DE CĂTRE DIFERITE AGENŢII: „INTESPO”  
 
Denumire completă: INTESPO – Înregistrarea tinerilor în evidenţele serviciului public de 
ocupare 
 
Descriere: 
Proiect în  derulare: http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/17226/pocu-ghidul-solicitantului-
pentru-apelul-de-proiecte-profesori-motivati-in-scoli-defavorizate-lansat-in-consultare-publica  
 
Parteneri: 

• Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Vârstnicilor  
• Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice  
• Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială 

 
INSTRUMENTE CALITATIVE ŞI CANTITATIVE UTILIZATE ÎN TEREN 
 
Un sondaj online va fi cea mai eficientă abordare. Contactul direct ar fi mult prea scump. 

Rezultat final 7: Consolidarea şi asigurarea de finanţare pentru încurajarea pieţei de 
LLL, inclusiv prin îmbunătăţirea serviciilor de consiliere 

Rezultat imediat 7.4: Furnizarea de granturi de valoare mică pentru 500 de organizaţii şi/sau 
departamente pentru a oferi servicii de consiliere de calitate ridicată 

 
Acest rezultat imediat este măsurat cu un indicator: 
 

• LLL7.P.040 Număr de furnizori de servicii de consiliere beneficiari ai activităţii 

http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/17226/pocu-ghidul-solicitantului-pentru-apelul-de-proiecte-profesori-motivati-in-scoli-defavorizate-lansat-in-consultare-publica
http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/17226/pocu-ghidul-solicitantului-pentru-apelul-de-proiecte-profesori-motivati-in-scoli-defavorizate-lansat-in-consultare-publica
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„Furnizarea de granturi de valoare mică pentru 500 de organizaţii şi/sau 
departamente pentru a oferi servicii de consiliere” 

Surse de informaţii: ANC. 

Rezultat final 7: Consolidarea şi asigurarea de finanţare pentru încurajarea pieţei de 
LLL, inclusiv prin îmbunătăţirea serviciilor de consiliere 

Rezultat imediat 7.5: Furnizarea de stimulente financiare/ subvenţii pentru 180.000 cursanţi 
în învăţământ profesional şi tehnic pentru a participa la formarea profesională 

 
Acest rezultat imediat este măsurat cu un indicator: 
 

• LLL7.P.041 Număr de cursanţi sprijiniţi în participarea la IPV (rezultat al activităţii 
„Furnizarea de stimulente financiare/ subvenţii pentru 180.000 cursanţi în 
învăţământ profesional şi tehnic pentru a participa la formarea profesională”) 

 
Surse de informaţii: CNDIPT. 

Rezultat final 7: Consolidarea şi asigurarea de finanţare pentru încurajarea pieţei de 
LLL, inclusiv prin îmbunătăţirea serviciilor de consiliere 

Rezultat imediat 7.6: Crearea unui mecanism pentru anticiparea competenţelor necesare pe 
piaţa muncii 

 
Acest rezultat imediat este măsurat cu doi indicatori:: 
 

• LLL7.P.042 Crearea unui mecanism pentru anticiparea competenţelor necesare pe piaţa 
muncii 

• LLL8.P.062 Coordonare mai bună/ consolidarea capacităţii ministeriale/ departament de 
coordonare între MEN şi Ministerul Muncii 

 
Surse de informaţii: informaţiile sunt obţinute de la ministere. 
 
Rezultat final 8:  Îmbunătăţirea calităţii şi disponibilităţii informaţiilor 
Rezultat imediat 8.1: Crearea şi dezvoltarea unui portal de informare pentru firme şi 

furnizorii de formare pentru a îmbunătăţi disponibilitatea şi calitatea 
informaţiilor 

 
Acest rezultat imediat este măsurat cu doi indicatori:: 
 

• LLL8.P.044 Crearea şi dezvoltarea unui portal de informare pentru firme şi furnizorii de 
formare pentru a îmbunătăţi disponibilitatea şi calitatea informaţiilor 

• LLL8.O.045 Numărul de utilizatori care accesează portalul de informare pentru firme şi 
furnizorii de formare 

 
Surse de informaţii: pentru primul indicator, informaţiile sunt obţinute din legislaţia în vigoare / 
care va fi adoptată; al doilea indicator este raportat direct de administratorul portalului. 
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Rezultat final 8: Îmbunătăţirea calităţii şi disponibilităţii informaţiilor 
Rezultat imediat 8.2: Implementarea unei campanii pentru diseminarea informaţiilor 

privind utilizarea portalului 
 
Acest rezultat imediat este măsurat cu un indicator: 
 

• LLL8.P.046 Implementarea unei campanii pentru diseminarea informaţiilor privind 
utilizarea portalului  de informare pentru firme şi furnizorii de formare 

 
Surse de informaţii: MEN-RG. 

Rezultat final 8: Îmbunătăţirea calităţii şi disponibilităţii informaţiilor 
Rezultat imediat 8.3: Furnizarea de formare pentru 200 de membri ai personalului 

Comitetelor sectoriale şi ANC, în special în domeniile TIC şi statistică 
 
Acest rezultat imediat este măsurat cu un indicator: 
 

• LLL8.O.047 Numărul de persoane din Comitetele sectoriale şi ANC formate prin 
„Furnizarea de formare pentru 200 de membri ai personalului Comitetelor 
sectoriale şi ANC, în special în domeniile TIC şi statistică” 

 
Surse de informaţii: ANC. Se va administra un chestionar, după cursurile de formare a comitetelor 
sectoriale şi personalului ANC. 

Rezultat final 9: Evaluarea nevoilor de competenţe şi dezvoltarea unui set extins de 
abilităţi  

Rezultat imediat 9.1: Elaborarea de analize a competenţelor (care să acopere angajatorii, 
furnizorii de formare, unităţile de învăţământ şi indivizii) 

 
Acest rezultat imediat este măsurat cu un indicator: 
 

• LLL9.O.049 Numărul de studii, publicaţii, rapoarte cu date consolidate privind 
programele şi politicile pentru IPV 

 
Surse de informaţii: MEN-RG. 

Rezultat final 10: Stabilirea unui sistem de asigurare a calităţii, monitorizare şi evaluare 
a sistemului LLL 

Rezultat imediat 10.1: Crearea unui sistem IT unitar la nivelul ANC pentru a asigura 
compatibilitatea între registre 

 
Acest rezultat imediat este măsurat cu doi indicatori:: 
 

• LLL10.P.051 Crearea unui registru online cu feedback-ul consumatorilor de servicii de 
formare 

• LLL10.P.052 Crearea unui sistem IT unitar la nivelul ANC pentru a asigura 
compatibilitatea între registre (anexa 3) / Sistemul de management al 
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informaţiilor pentru monitorizarea programelor de IPV funcţional şi 
generator de rapoarte pentru informarea politicilor (tabelul 4 

 
Surse de informaţii: ANC. 

Rezultat final 10: Stabilirea unui sistem de asigurare a calităţii, monitorizare şi evaluare 
a sistemului LLL 

Rezultat imediat 10.2: Evaluarea performanţei proiectelor şi programelor pentru IPV 
cu finanţare publică 

 
Acest rezultat imediat este măsurat cu un indicator: 
 

• LLL10.P.054 Evaluarea performanţei proiectelor şi programelor pentru IPV cu finanţare 
publică 

 
Surse de informaţii: Informaţiile sunt asigurate direct de MEN-RG, dar vor face parte din 
evaluările formative şi sumative ale strategiilor. 

Rezultat final 10: Stabilirea unui sistem de asigurare a calităţii, monitorizare şi evaluare 
a sistemului LLL 

Rezultat imediat 10.3: Crearea unui mecanism de asigurare a calităţii 
 
Acest rezultat imediat este măsurat cu un indicator: 
 

• LLL10.P.050 Sistemul de asigurare a calităţii pentru IPV înfiinţat şi funcţional 
 
Surse de informaţii: Noul sistem de asigurare a calităţii 

Rezultat final 10: Stabilirea unui sistem de asigurare a calităţii, monitorizare şi evaluare 
a sistemului LLL 

Rezultat imediat 10.4: Desfăşurarea unor activităţi periodice de monitorizare şi 
evaluare 

 
Acest rezultat imediat este măsurat cu un indicator: 
 

• LLL10.P.053 Desfăşurarea unor activităţi periodice de monitorizare şi evaluare 
 
Surse de informaţii: Informaţiile sunt asigurate direct de MEN-RG. 

Rezultat final 10: Stabilirea unui sistem de asigurare a calităţii, monitorizare şi evaluare 
a sistemului LLL 

Rezultat imediat 10.5: Desfăşurarea unor campanii de comunicare privind motivarea 
şi  participarea la IPV (pentru aproximativ 5.000.000 adulţi în total) 

 
Acest rezultat imediat este măsurat cu doi indicatori:: 
 

• LLL10.P.055 Desfăşurarea unor campanii de comunicare privind motivarea şi  
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participarea la IPV (pentru aproximativ 5.000.000 adulţi în total) 
• LLL10.O.056 Procentul populaţiei informate cu privire la serviciile şi programele de IPV 

din zona lor geografică 
 
Surse de informaţii: includerea unei scurte baterii de întrebări într-un studiu naţional, similar 
bateriei incluse în programul cu denumirea „SIPOCA11”. 
 
PROGRAME DESFĂŞURATE DE CĂTRE DIFERITE AGENŢII: SIPOCA 11 
 
Descriere: SIPOCA 11 „Starea naţiunii” este un proiect al Secretariatului General al Guvernului 
şi al SNSPA. Proiectul cuprinde serii lunare de sondaje realizate pe eşantioane naţionale 
reprezentative. 
 
Frecvenţa de actualizare a fluxului de informaţii: seria din martie 2017 este cea de interes. 
Merită repetată măsurătoarea prin includerea aceleiaşi baterii de întrebări în alte sondaje naţionale, 
o dată pe an. 
 
INSTRUMENTE CALITATIVE ŞI CANTITATIVE UTILIZATE ÎN TEREN: Expunerea la 
informaţii privind IPV 
Un scurt pachet de întrebări poate fi inserat într-un sondaj reprezentativ la nivel naţional, cu scopul 
de a obţine informaţiile cerute pentru indicatorul: LL10.O.056, „Procentul populaţiei informate 
cu privire la serviciile şi programele de IPV din zona lor geografică” 
 
Q0 După părerea dvs, cât de util este pentru o persoană 

a. obişnuită, din România 
b. obişnuită, dintr-o ţară dezvoltată din Europa  
c. ca dumneavoastră. 

să participe la programe de pregătire pe tot parcursul vieţii? 
Deloc / foarte puţin / puţin / util / foarte util / extrem de util 
 
Q1 După finalizarea studiilor, aţi participat la programe de pregătire pe tot parcursul 
vieţii? 

DA/NU 
(În cazul celor care răspund DA) 
Q1a la ce fel de cursuri? 
(întrebare deschisă / listă cu principalele tipuri) 

 
Q2 Aveţi cunoştinţă de campania de informare (denumirea campaniei)? 
 
Q3 De unde aţi aflat de ea? DA/NU pentru fiecare sursă 

De la alte persoane / TV / radio/ ziare sau reviste / Internet / Facebook şi alte canale de 
social media / alte surse 

 
Q4 În opinia dvs, care este principalul mesaj al campaniei? (întrebare deschisă) 
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Q5 Aveţi cunoştinţă de vreo instituţie care oferă cursuri de formare pe tot parcursul vieţii? 
DA/NU 

(În cazul celor care răspund DA) 
Q5a Ce fel de cursuri oferă? 
(întrebare deschisă / listă cu principalele tipuri) 

 
Q7 Din 100 de ocupaţii disponibile azi în România, câte vor mai exista peste 20 de ani? 
(întrebare deschisă) 
 
Date socio-demografice: 
Sex (M/F)/ vârsta (ani)/ nivelul studiilor (max. şcoala primară/ gimnaziu/ 10 clase/ şcoala 
profesională/ liceu/ şcoală post-liceală/ licenţă/ masterat). 
 
Care este situaţia dvs ocupaţională în prezent? 
Şomer/ părinte casnic(ă)/ student/ pensionar/ PFA/ angajat fără contract de muncă/ angajat cu 
contract de muncă/ alta. Indicaţi ………………………………… 
 

(În cazul celor angajaţi în prezent) 
Q8a Domeniul de activitate al angajatorului 
Q8b Locul de muncă / funcţia deţinută în ultima lună de activitate 
Q8c Venitul net de la acest loc de muncă în ultima lună de activitate 
 
Mediul de locuire (urban/rural)/ judeţul 

 

Rezultat final 11: Îmbunătăţirea Cadrului naţional al calificărilor şi consolidarea 
coordonării părţilor interesate 

Rezultat imediat 11.1: Crearea unui mecanism pentru corelarea calificărilor obţinute 
în ţară sau în străinătate 

 
Acest rezultat imediat este măsurat cu un indicator: 
 

• LLL11.P.061 Crearea unui mecanism pentru corelarea calificărilor obţinute în ţară sau în 
străinătate 

 
Surse de informaţii: monitorizarea legislaţiei în vigoare, în cadrul grupului de lucru pentru IPV 

Rezultat final 11: Îmbunătăţirea Cadrului naţional al calificărilor şi consolidarea 
coordonării părţilor interesate 

Rezultat imediat 11.2: Implementarea unor campanii mass-media cu privire la 
educaţia non-formală şi informală 

 
Acest rezultat imediat este măsurat cu un indicator: 
 

• LLL8.P.059 Număr de  campanii mass-media implementate cu privire la educaţia non-
formală şi informală 
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Surse de informaţii: ANC, Ministerul Muncii. Pentru a evalua eficacitatea campaniilor, trebuie 
folosite informaţiile obţinute cu ajutorul instrumentului Expunere la IPV (cercetare cantitativă). 

Rezultat final 11: Îmbunătăţirea Cadrului naţional al calificărilor şi consolidarea 
coordonării părţilor interesate 

Rezultat imediat 11.3: Corelarea Clasificării Ocupaţiilor din România cu noul Cadru 
Naţional al Calificărilor (revizuirea a 2000-3000 de standarde) 

 
Acest rezultat imediat este măsurat cu doi indicatori:: 
 

• LLL11.O.057 Numărul de ocupaţii din România corelate cu  noul Cadru Naţional al 
Calificărilor 

• LLL11.O.058 Număr de standarde revizuite 
 
Surse de informaţii: Registrul Naţional al Calificărilor. 
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D. ÎPT: Strategie pentru Învățământ Profesional și Tehnic  
 
Notă asupra prezentării: A fost adăugat un nivel suplimentar de rezultate la cadrul de rezultate 
al Strategiei ÎPT. Tratamentul acestei distincții față de celelalte 3 strategii nu îi schimbă substanța. 
Interpretarea nivelurilor este tratată după cum urmează: 
 
 

Strategie Metodologie 
Obiectiv strategic Rezultat final obiectiv 
Linie de acțiune Rezultat final 
Acțiune Rezultat imediat 

 
Rezultat final obiectiv 1: Creșterea relevanței sistemelor de învățământ profesional pe piața 
muncii  
 
 
Rezultatul pe termen lung se măsoară cu ajutorul unui indicator: 
 

• VET1.0.O.001 Rata de ocupare a tinerilor din grupa de vârstă 20-34 ani, necuprinşi în 
educaţie şi formare, cu nivel de educaţie ISCED 3 și 4  

 
Surse de informații: SIIIR, RMU, INS, REVISAL. 
Rezultat final 1: Actualizarea instrumentelor de descriere a ocupaţiilor şi calificărilor, a 

curriculumului şi a auxiliarelor curriculare, pe nivelurile de calificare stabilite 
prin CNC, pentru o mai bună articulare între subsisteme, pentru facilitarea 
mobilităţii în educaţie şi formare profesională și pentru creşterea relevanţei 
pentru piaţa muncii   

Rezultat imediat 1.1: Operaționalizarea Registrului Național al Calificărilor 
 
Rezultatul imediat se măsoară cu ajutorul unui indicator: 
 

• VET1.1.P.002  RNC operațional 
 
Surse de informații: ANC. 
 
Rezultat final 1: Actualizarea instrumentelor de descriere a ocupaţiilor şi calificărilor, a 

curriculumului şi a auxiliarelor curriculare, pe nivelurile de calificare 
stabilite prin CNC, pentru o mai bună articulare între subsisteme, pentru 
facilitarea mobilităţii în educaţie şi formare profesională și pentru creşterea 
relevanţei pentru piaţa muncii   

Rezultat imediat 1.2: Revizuirea în mod regulat a metodologiei pentru dezvoltarea 
instrumentelor folosite pentru descrierea ocupațiilor și calificărilor, 
indiferent de ruta de formare, în termeni de rezultate ale învățării în 
formarea profesională inițială și continuă 
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Rezultatul imediat se măsoară cu ajutorul unui indicator: 
 

• VET1.1.P.003  Metodologie de elaborare a instrumentelor de descriere a ocupaţiilor şi 
calificărilor 

 
Surse de informații: ANC. 

Rezultat final 1: Actualizarea instrumentelor de descriere a ocupaţiilor şi calificărilor, a 
curriculumului şi a auxiliarelor curriculare, pe nivelurile de calificare 
stabilite prin CNC, pentru o mai bună articulare între subsisteme, pentru 
facilitarea mobilităţii în educaţie şi formare profesională și pentru creşterea 
relevanţei pentru piaţa muncii   

Rezultat imediat 1.3: Dezvoltarea și activarea cadrului de reglementare și implementare al 
Sistemului European de Sistemul European de Credit pentru Educație și 
Formare Profesională, pentru sistemul de formare profesională inițială și 
continuă. 

 
Rezultatul imediat se măsoară cu ajutorul unui indicator: 
 

• VET1.1.P.004 Cadru pentru Sistemul European de Credit pentru Educație și Formare 
Profesională.  

 
Surse de informații: ERASMUS + CNDIPT (ECVET). 

Rezultat final 1: Actualizarea instrumentelor de descriere a ocupaţiilor şi calificărilor, a 
curriculumului şi a auxiliarelor curriculare, pe nivelurile de calificare stabilite 
prin CNC, pentru o mai bună articulare între subsisteme, pentru facilitarea 
mobilităţii în educaţie şi formare profesională și pentru creşterea relevanţei 
pentru piaţa muncii   

Rezultat imediat 1.4: Dezvoltarea/actualizarea curriculei, din punct de vedere al relevanței 
pentru piața muncii, în special pentru economia verde și pentru dezvoltarea 
sectoarelor naționale prioritare în domeniul formării profesionale continue 

 
 
Rezultatul imediat se măsoară cu ajutorul unui indicator: 
 

• VET1.1.P.005 Număr de curricule elaborate/revizuite din perspectiva relevanţei acestora 
pentru piaţa muncii, preponderent pentru economia verde şi dezvoltarea sectoarelor 
prioritare la nivel naţional în domeniul formării profesionale continue 

 
Surse de informații: ANC. 
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Rezultat final 1: Actualizarea instrumentelor de descriere a ocupaţiilor şi calificărilor, a 
curriculumului şi a auxiliarelor curriculare, pe nivelurile de calificare stabilite 
prin CNC, pentru o mai bună articulare între subsisteme, pentru facilitarea 
mobilităţii în educaţie şi formare profesională și pentru creşterea relevanţei 
pentru piaţa muncii   

Rezultat imediat 1.5: Dezvoltarea/revizuirea bazelor curriculei curente pentru educație și 
formare profesională: calificări, standarde de formare profesională, planuri 
de școlarizare, programe, auxiliare curriculare, din punct de vedere al 
relevanței pentru piața muncii, în special pentru economia verde și pentru 
dezvoltarea sectoarelor naționale prioritare 

 
Rezultatul pe termen lung se măsoară cu ajutorul a doi indicatori: 
 

• VET1.1.P.006 Număr de standarde pentru formarea profesională   
• VET1.1.P.007 Număr de documente curriculare pentru învățământul profesional și tehnic  

 
Surse de informații: ANC, CNDIPT. 

Rezultat final 1: Actualizarea instrumentelor de descriere a ocupaţiilor şi calificărilor, a 
curriculumului şi a auxiliarelor curriculare, pe nivelurile de calificare stabilite 
prin CNC, pentru o mai bună articulare între subsisteme, pentru facilitarea 
mobilităţii în educaţie şi formare profesională și pentru creşterea relevanţei 
pentru piaţa muncii   

Rezultat imediat 1.6:  Dezvoltarea materialelor pentru copiii cu dizabilități înscriși în 
programele de formare profesională 

 
Rezultatul pe termen lung se măsoară cu ajutorul a doi indicatori: 
 

• VET1.1.P.008 Număr de materiale didactice pentru elevii cu nevoi speciale  
 

Surse de informații: ANPD. 
 
Rezultat final 2: Dezvoltarea mecanismelor pentru anticiparea competenţelor solicitate pe 

piaţa muncii, definirea profilurilor profesionale, în scopul 
dezvoltării/revizuirii calificărilor în concordanţă cu abilităţile şi cunoştinţele 
relevante pentru nevoile pieţei forţei de muncă şi adaptarea programelor de 
învăţământ la nevoile şi tendinţele pieţei muncii   

 
Rezultat imediat 2.1: Întreprinderea de studii și cercetări regulate pentru a anticipa din timp 

nevoile de calificări și competențe de pe piața muncii, și pentru a determina 
tendințele pe termen scurt și mediu 

Rezultatul pe termen lung se măsoară cu ajutorul a doi indicatori: 
• VET1.2.P.008  Număr de studii şi cercetări previzionale pentru  anticiparea timpurie a 

nevoilor de calificări 
• VET1.2.P.009 Număr de anchete în întreprinderi 

 
Surse de informații: Proiectul “Relevanță”. 
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PROGRAME PE AGENȚII: Proiectul “Relevanță” (CNDIPT) 
 
Nume complet: “Creșterea relevanței IPTI” (nume provizoriu) 
 
Descriere: 
Program în derulare în domeniul ÎPT. Una din țintele sale fundamentale este “Dezvoltarea 
mecanismelor pentru anticiparea competenţelor solicitate pe piaţa muncii, definirea profilurilor 
profesionale, în scopul dezvoltării/revizuirii calificărilor în concordanţă cu abilităţile şi 
cunoştinţele relevante pentru nevoile pieței forței de muncă și adaptarea programelor de 
învăţământ la nevoile şi tendinţele pieţei muncii”. Metodologia recomandă ca indicatorii cuprinși 
în această strategie să fie incluși între indicatorii de monitorizare ai proiectului. 
 
Alte date care vor fi colectate în cadrul proiectului: 
O listă cu tutorii formați, conform specificațiilor din studiul pentru tutori (a se vedea lista de 
instrumente cantitative adiționale). 
 
Frecvența recomandată a raportării: 
Monitorizarea ar trebui să fie continuă (de exemplu să existe un tabel Excel în care să se actualizeze 
informațiile relevante). Aceasta permite întocmirea unui raport concis asupra indicatorilor 
menționați mai sus, în orice moment. Acest tip de raport va fi generat la fiecare 3 luni și va fi trimis 
Echipei de Monitorizare a MNE, suplimentar față de orice informații calitative generate de către 
proiect. 
 
Percepțiile utilizatorilor și ale celor ce implementează proiectul ar trebui notate, pentru a înțelege 
potențialele blocaje din timpul implementării. 
 
Livrabile: 

• Valorile pentru fiecare indicator (în fiecare moment al raportării) pentru a fi incluse în  
PMF. 

• Rapoartele de implementare, așa cum au fost solicitate de către finanțatori sau de către 
MNE. 

Rezultat final 2: Dezvoltarea mecanismelor pentru anticiparea competenţelor solicitate pe 
piaţa muncii, definirea profilurilor profesionale, în scopul 
dezvoltării/revizuirii calificărilor în concordanţă cu abilităţile şi cunoştinţele 
relevante pentru nevoile pieţei forţei de muncă şi adaptarea programelor de 
învăţământ la nevoile şi tendinţele pieţei muncii   

Rezultat imediat 2.2:  Pregătirea de studii de impact regulate asupra învățământului 
profesional și tehnic 

 
Rezultatul imediat se măsoară cu ajutorul unui indicator: 
 

• VET1.2.P.010  Număr studiilor de impact privind formarea profesională  
 

Surse de informații: Proiect “Relevanță” și MNE. 
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Rezultat final 2: Dezvoltarea mecanismelor pentru anticiparea competenţelor solicitate pe 
piaţa muncii, definirea profilurilor profesionale, în scopul 
dezvoltării/revizuirii calificărilor în concordanţă cu abilităţile şi cunoştinţele 
relevante pentru nevoile pieţei forţei de muncă şi adaptarea programelor de 
învăţământ la nevoile şi tendinţele pieţei muncii   

Rezultat imediat 2.3: Dezvoltarea, revizuirea regulată și planificarea nevoilor în 
învățământul profesional și tehnic, la nivel național, regional și  local, precum 
și furnizarea de formare profesională inițială: Planuri de Acțiune Regionale în 
Învățământ, Planuri de Acțiune Locale în Învățământ, Planuri de Acțiune la 
nivel de școală. 

 
Rezultatul imediat se măsoară cu ajutorul a trei indicatori: 
 

• VET1.2.P.011  Număr de planuri regionale de acțiune pentru ÎPT 
• VET1.2.P.012  Număr de planuri locale de acțiune pentru ÎPT 
• VET1.2.P.013  Număr de planuri locale de acțiune ale școlilor 

 
Surse de informații: Proiectul “Relevanță” și MNE. 
 
 

Rezultat final 2: Dezvoltarea mecanismelor pentru anticiparea competenţelor solicitate pe 
piaţa muncii, definirea profilurilor profesionale, în scopul 
dezvoltării/revizuirii calificărilor în concordanţă cu abilităţile şi cunoştinţele 
relevante pentru nevoile pieţei forţei de muncă şi adaptarea programelor de 
învăţământ la nevoile şi tendinţele pieţei muncii   

Rezultat imediat 2.4: Dezvoltarea și gestionarea unui modul integrat de date și indicatori 
statistici, din care se pot genera rapoarte, necesare pentru planificarea 
strategică a ofertei de formare profesională inițială, date și indicatori necesari 
pentru dezvoltarea documentelor de planificare strategică: Planuri de 
Învățământ Regionale, Planuri de Învățământ Locale) 

 
 
Rezultatul imediat se măsoară cu ajutorul unui indicator: 
 

• VET1.2.P.014  Modul integrat de date și indicatori statistici cu privire la ÎPT  
 

Surse de informații: MNE și proiectul “Relevanță”. 
 
Rezultat final 3: Monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor programelor de 

formare   
Rezultat imediat 3.1:  Crearea unui mecanism național pentru monitorizarea administrativă 

a inserției profesionale a absolvenților sistemului ÎPT. 
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Rezultatul imediat se măsoară cu ajutorul unui indicator: 
 

• VET1.3.P.015 Mecanism de monitorizare a inserţiei profesionale a absolvenților 
învățământului profesional și tehnic  
 

Surse de informații: Proiect “Relevanță” și MNE. 

Rezultat final 3: Monitorizarea inserției profesionale a absolvenților programelor de 
formare 

Rezultat imediat 3.2: Revizuirea metodologiei pentru inserția socială și profesională a 
absolvenților de învățământ profesional și tehnic, mai ales din perspectiva 
decalajului de competențe. 

 
Rezultatul imediat se măsoară cu ajutorul unui indicator: 
 

• VET1.3.P.016  Metodologie pentru monitorizarea inserției socio-profesionale a 
absolvenților de ÎPT  
 

Surse de informații: Proiectul “Relevanță”. 

Rezultat final 3: Monitorizarea inserției profesionale a absolvenților programelor de 
formare 

Rezultat imediat 3.3:  Monitorizarea sistematică a inserției sociale și profesionale a 
absolvenților de învățământ profesional și tehnic, folosind mijloace 
administrative și sondaje naționale 

 
• VET1.3.P.017  Număr de studii de monitorizare a inserției profesionale 
• VET1.3.P.018  Număr de anchete naționale 

 

Rezultat final 4: Îmbunătățirea învățării la locul de muncă în formarea profesională  
Rezultat imediat 4.1: Dezvoltarea și implementarea regulamentelor pentru ruta de formare 

profesională inițială în cadrul sistemului de învățământ național, incluzând o 
componentă semnificativă de învățare la locul de muncă, în parteneriat cu 
angajatorii. 

 
Rezultatul imediat se măsoară cu ajutorul unui indicator: 
 

• VET1.4.P.019  Set de reglementări necesare unui traseu de formare profesională inițială în 
sistemul de învățământ, cu o componentă semnificativă de învăţare la locul de muncă, în 
parteneriat cu companiile  

 
Surse de informații: Legea privind ucenicia, Ministerul Muncii 
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Rezultat final 4: Îmbunătățirea învățării la locul de muncă în formarea profesională 
Rezultat imediat 4.2: Dezvoltarea și implementarea reglementărilor necesare pentru a crește 

flexibilitatea duratei contractelor de ucenicie 
 
Rezultatul imediat se măsoară cu ajutorul unui indicator: 
 

• VET1.4.P.020 Număr de acte normative necesare pentru flexibilizarea duratei contractelor 
de ucenicie la locul de muncă   

 
Surse de informații: Legea privind ucenicia, Ministerul Muncii. 

Rezultat final 4: Îmbunătățirea învățării la locul de muncă în formarea profesională  
Rezultat imediat 4.3: Dezvoltarea rețelelor de cooperare ale angajatorilor pe domenii de 

formare profesională, destinate sprijinirii învățării la locul de muncă și 
planificării oferte pentru acel domeniu la diverse niveluri: 
național/regional/local. 

 
Rezultatul imediat se măsoară cu ajutorul unui indicator: 
 

• VET1.4.P.021 Numărul de structuri create la nivel național, regional şi local pentru 
îmbunătățirea învățării la locul de muncă în formarea profesională  
 

Surse de informații: Proiectul “Relevanță”. 

Rezultat final 4: Îmbunătățirea învățării la locul de muncă în formarea profesională 
Rezultat imediat 4.4: Dezvoltarea și implementarea unui sistem de asigurare a calității 

pentru învățarea la locul de muncă în cadrul sistemului de învățământ. 
 
Rezultatul imediat se măsoară cu ajutorul unui indicator: 
 

• VET1.4.P.022  Mecanism de asigurare a calității învățării la locul de muncă  
 

Surse de informații: Proiectul “Relevanță”. 
 

Rezultat final 4: Îmbunătățirea învățării la locul de muncă în formarea profesională 
Rezultat imediat 4.5: Pregătirea proiectului de metodologie și a standardelor de acreditare 

pentru a furniza învățare la locul de muncă în cadrul sistemului de 
învățământ. 

 
Rezultatul imediat se măsoară cu ajutorul unui indicator: 
 

• VET1.4.P.023  Propunere de metodologie și de standarde de acreditare a întreprinderilor 
pentru învățarea la locul de muncă  
 

Surse de informații: Proiectul “Relevanță”. 
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Rezultat final 4: Îmbunătățirea învățării la locul de muncă în formarea profesională 
Rezultat imediat 4.6: Formarea formatorilor în cadrul companiilor, care furnizează învățare 

la locul de muncă pentru elevii din sistemul de învățământ profesional și 
tehnic. 

Rezultatul pe termen lung se măsoară cu ajutorul a doi indicatori: 
 

• VET1.4.O.024 Număr de tutori de la agenți economici (care asigură formarea profesională 
la locul de muncă) formați  

• VET1.4.O.025   Număr de agenți economici (cu tutori formați)  
 

Surse de informații: Proiectul “Relevanță”, “Anchetă cu tutorii”. 
 
INSTRUMENTE DE TEREN CALITATIVE/CANTITATIVE:  
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, prin colectarea de date dintr-un eșantion mare. Scopul este de avea mai multe 
perspective asupra motivelor, calității și eficienței formării. Metodologia recomandă structurarea 
cercetării ca sondaj online, pentru a minimiza costurile, deși poate fi structurată și pentru un studiu 
mai în profunzime, în timpul evaluărilor. 
 
Metodologie: 
 

1. Eșantion: se trimite invitația de participare la anchetă tuturor tutorilor. Aceasta presupune 
că există o bază de date cu informații relativ la tutorii formații care include numele și adresa 
de email a tutorilor, numele, domeniul de activitate și adresa agentului economic. O astfel 
de bază de date este menținută în cadrul proiectului „Relevanță”. 

2. Dimensiunea de start a eșantionului: aproximativ 1300. 
3. Se urmează pașii obișnuiți într-un web-survey (incluzând remindere, reveniri, eventuala 

contactare telefonică etc) 
4. Specificațiile suplimentare rămân la latitudinea experților care vor implementa acest studiu 

(ele depind de dimensiunea finanțării și de detalierea temei de anchetat) 
 

Temele de abordat în chestionar: 
Date relativ la agentul economic  
0. Numele agentului / CUI 
1. Adresa (Județ și Localitate cel puțin) 
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 
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10. Număr de elevi care au participat la activități de formare la locul de muncă în această instituție 
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. șc. primară / șc. generală / 
10 clase / profesională / liceu / post-liceală / studii licență / studii masterale / doctorat) / 
Mediul de rezidență (urban / rural) / Județul 

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 în câmpul muncii (ani) 
6. Pozițiile ocupate la locurile anterioare de muncă (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 
 
1. Denumirea cursul de formare ca tutore la care a participat 
2. Denumirea instituției care a organizat acest curs de formare 
3. Numele formatorilor 
4. În ce perioadă ați participat la cursul de formare ca tutore? 
Început (DD.MM.YYYY) Sfârșit (DD.MM.YYYY) 
5. Câte întâlniri au fost organizate în cadrul acestui curs? 
6. La câte întâlniri ați participat în cadrul acestui curs? 
7. Care a fost durata medie a unui întâlniri? (ore) 

 
Tipul activității Nr. de ore alocate Ponderea aproximativă din total 
   
   
   
 
8. Competențele dobândite în cadrul cursului 
9. În general, cum apreciați nivelul competențelor dvs. 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 …? 
a. Deloc / Foarte puțin / Puțin / Mult / Foarte mult / Extrem de mult 

a. să interacționați cu elevii în cadrul stagiilor de formare profesională 
b. să propuneți activități potrivite în cadrul stagiului 
c. să stabiliți ordinea activităților pe parcursul stagiului 
d. să realizați activități noi în cadrul stagiului 
e. să realizați activități utile pentru cursanți în cadrul stagiului 
f. să evaluați cursanții 
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Date relativ la experiența de formator 
1. Numărul de stagii de practică coordonate de dvs. înainte de participarea la acest curs de 
formare ca tutore 
2. Numărul de elevi practicanți coordonați de dvs. înainte de participarea la acest curs de 
formare ca tutore 
3. Numărul de stagii de practică coordonate de dvs. după participarea la acest curs de 
formare ca tutore 
4. Numărul de elevi practicanți coordonați de dvs. după participarea la acest curs de 
formare ca tutore 

 
Livrabile: 

• Baza de date anonimizată, etichetată, curățată și verificată 
• Scurt raport descriptiv (grafic și text) 

Rezultat final 5: Îmbunătăţirea mecanismelor de finanţare publică şi privată a formării 
profesionale   

Rezultat imediat 5.1: Dezvoltarea mecanismelor de finanțare a structurilor de parteneriat 
public-privat și de cooperare sectorială (comitete sectoriale, consorții regionale 
și comitete locale pentru dezvoltarea parteneriatului social); 

 
Rezultatul pe termen lung se măsoară cu ajutorul a doi indicatori: 
 

• VET1.5.P.026 Mecanism de finanţare a structurilor de cooperare /parteneriat strategic 
public - privat şi sectorial din formarea profesională  

• VET1.6.O.032  Număr de Consorţii regionale  
 
Surse de informații: CNDIPT & Proiectul “Relevanță”. 
 

Rezultat final 5: Îmbunătăţirea mecanismelor de finanţare publică şi privată a formării 
profesionale   

Rezultat imediat 5.2: Îmbunătățirea sistemului de finanțare pentru a furniza resursele 
necesare pentru formarea profesională inițială, inclusiv experiența 
profesională, evaluarea și certificarea rezultatelor învățării. 

 
Rezultatul imediat se măsoară cu ajutorul unui indicator: 
 

• VET1.5.P.027  Sistem de finanţare pentru asigurarea resurselor necesare formării 
profesionale iniţiale. 

 
Surse de informații: UFIP (MNE) + ANC + CNDIPT. 
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Rezultat final 5: Îmbunătăţirea mecanismelor de finanţare publică şi privată a formării 
profesionale   

Rezultat imediat 5.3:  Dezvoltarea și implementarea proiectelor strategice naționale menite 
să sprijine elevii prin finanțarea programelor ce vizează experiența de muncă 
în învățământul profesional. 

 
Rezultatul imediat se măsoară cu ajutorul unui indicator: 
 

• VET1.5.O.028  Număr de elevi sprijiniți prin finanțarea instruirii practice  
 

Surse de informații: CNDIPT. 

Rezultat final 6: Creşterea implicării partenerilor sociali în dezvoltarea sistemului de 
formare profesională   

Rezultat imediat 6.1: Revizuirea cadrului de reglementare pentru Comitetele Sectoriale și 
sprijinirea consolidării lor instituționale. 

 
Rezultatul imediat se măsoară cu ajutorul unui indicator: 
 

• VET1.6.P.029 Cadrul de reglementare a Comitetelor Sectoriale. 
 
Surse de informații: ANC. 
 
Rezultat final 6: Creşterea implicării partenerilor sociali în dezvoltarea sistemului de 

formare profesională   
Rezultat imediat 6.2: Revizuirea cadrului general de organizare și operare al entităților de 

management participativ responsabile pentru planificarea strategică a 
formării profesionale, mai exact Consorțiile Regionale și Județene și 
Comitetele Locale pentru Dezvoltarea Parteneriatului Social. 

 
Rezultatul imediat se măsoară cu ajutorul unui indicator: 
 
• VET1.6.P.030 Cadrul general de organizare şi funcţionare a Consorţiilor regionale şi a 

Comitete Locale de Dezvoltare a Parteneriatului Social  
 

Surse de informații: ANC. 
 
Rezultat final 6: Creşterea implicării partenerilor sociali în dezvoltarea sistemului de 

formare profesională   
Rezultat imediat 6.3: Dezvoltarea capacității de management participativ, prin furnizarea de 

asistență metodică și mecanisme de coordonare a entităților de cooperare 
strategică la nivel național, regional și județean, cu o concentrare pe 
Consorțiile Regionale și Comitetele Locale pentru Dezvoltarea Parteneriatelor 
Sociale, în vederea degrevării acestora de responsabilitățile lor. 
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Rezultatul pe termen lung se măsoară cu ajutorul a doi indicatori: 
 
• VET1.6.P.031 Metodologie de organizare şi funcţionare a structurilor manageriale 

participative cu rol în planificarea strategică a formării profesionale  
• VET1.6.O.033 Număr de Comitete Locale de Dezvoltare a Parteneriatului Social 
 
Surse de informații: Proiectul “Relevanță”. 

Rezultat final 6: Creşterea implicării partenerilor sociali în dezvoltarea sistemului de 
formare profesională   

Rezultat imediat 6.4: Dezvoltarea și livrarea de programe de formare continuă pentru 
experții din Comitetele de Sector.  

 
Rezultatul imediat se măsoară cu ajutorul unui indicator: 
 
• VET1.6.O.034 Număr de specialiști ai Comitetelor sectoriale formați  

 
Surse de informații: Proiectul “Relevanță”. 
 
Rezultat final obiectiv 2: Creșterea participării și facilitarea accesului la programele de 
formare profesională 
 
Rezultatul pe termen lung se măsoară cu ajutorul unui indicator: 
 

• VET2.0.O.035  Ponderea elevilor cuprinşi în învăţământul liceal tehnologic şi în 
învăţământul profesional  
 

Surse de informații: SIIIR, INS. 

Rezultat final 7: Dezvoltarea marketingului programelor de formare profesională și al 
rezultatelor învăţării dobândite în context nonformal şi informal   

Rezultat imediat 7.1:  Dezvoltarea și implementarea unei strategii de promovare și creștere 
a conștientizării asupra beneficiilor dezvoltării carierei, ale participării în 
formarea profesională inițială și continuă, și recunoașterea învățării informale 
și nonformale 

 
Rezultatul imediat se măsoară cu ajutorul unui indicator: 
 
• VET2.7.P.037 Strategie de marketing pentru conştientizarea beneficiilor programelor de 

formare profesională  asupra dezvoltării carierei  
 

Surse de informații:  
• CNDIPT.  
• Studiul calitativ “Campanii de informare a persoanelor apte de muncă în legătură cu serviciile 

de orientare şi consiliere” (descris mai jos) 
• Studiul calitativ “Elevi consiliați” (descris mai jos) 
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INSTRUMENTE DE TEREN CALITATIVE/CANTITATIVE:  
Studiul calitativ “Campanii de informare a persoanelor apte de muncă în legătură cu serviciile de 
orientare şi consiliere” 
 
Obiectiv: Studiul calitativ ”Campanii de informare” urmărește colectarea unor informații 

suplimentare despre procesul de informare al persoanelor apte de muncă în legătură 
cu serviciile de orientare și consiliere profesională existente la nivel naţional/ 
regional/ local. Datele se vor colecta anual. 

Metodologie: În cadrul programului POCU dedicat Centrelor Comunitare de Învățare Permanentă 
(CCÎP) – din strategia LLL (Direcția de acțiune 4, Măsurile 1-4), metodologia 
recomandă ca instituția responsabilă pe proiect (CNDIPT) să înregistreze 
persoanele apte de muncă care au fost informate cu privire la serviciile de orientare 
și consiliere oferite de CCÎP-uri. Ulterior se va crea o listă cu datele de identificare 
ale persoanelor informate (nume, adresă de email, număr de telefon) și se va pune 
la dispoziția echipei de experți M&E din partea MNE care va desfășura interviurile.  

 

Selectarea grupului țintă* 
   
Capitală 
de județ Urban Rural 

Regiunea de dezvoltare Nord-Est  x x x 

Regiunea de dezvoltare Sud-
Muntenia  x  x 

Regiunea de dezvoltare Nord-
Vest   x  

* Tabelul descrie distribuția teritorială a grupului țintă din care se vor selecta respondenții în acest 
studiu: 3 regiuni de dezvoltare din care se vor alege câte 2 capitale de județ, 2 localități din mediul 
urban și 2 localități din mediul rural. În fiecare locație se vor efectua câte 6 interviuri.  

Ghid de interviu: 

1. Scurtă descriere a respondentului: vârstă, nivel de educație/ pregătire profesională, 
experiență profesională, situația ocupațională din prezent, mediul de rezidență.  

2. Surse/ canale prin care a fost informat.  

3. Instituția responsabilă a campaniei de informare. 

4. Mesajul campaniei de informare. 

5. Utilitatea informației. Cum îl ajută? S-a angajat? 

6. Gradul de informare cu privire la procedurile de angajare, consiliere și orientare 
profesională: surse de informare folosite/ accesate cu privire la oferta disponibilă a locurile 
de muncă. Instituții responsabile în acest demers și cărora i se adresează. Scurtă descriere a 
demersului. 
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Livrabile: 

● interviuri transcrise  
● scurt raport  
 

INSTRUMENTE DE TEREN CALITATIVE/CANTITATIVE:  
Studiul calitativ ”Elevi consiliați” 
 
Obiectiv: Studiul calitativ ”Elevi consiliați” urmărește colectarea unor informații 

suplimentare despre impactul serviciilor de orientare profesională a elevilor de clasa 
a VIII-a consiliați prin curriculum și beneficiari ai acestor servicii. Datele se vor 
colecta anual.  

Metodologie: În cadrul programului POCU dedicat Centrelor Comunitare de Învățare Permanentă 
(CCÎP) – din strategia LLL (Direcția de acțiune 4, Măsurile 1-4), metodologia 
recomandă ca instituția responsabilă pe proiect (CNDIPT) să  înregistreze elevii de 
clasa a VIII-a consiliați prin curriculum beneficiari ai serviciilor de orientare 
profesională. Ulterior se va crea o listă cu datele de identificare ale elevilor (nume, 
adresă de email, număr de telefon) și se va pune la dispoziția echipei de experți 
M&E din partea MNE care va desfășura interviurile.  

 
Selectarea grupului țintă*    

 Capitală 
de județ Urban Rural 

Regiunea de dezvoltare Nord-Est   x x 

Regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia  x x  

Regiunea de dezvoltare Nord-Vest  x  x 

*Tabelul descrie distribuția teritorială a grupului țintă din care se vor selecta respondenții în acest 
studiu: 3 regiuni de dezvoltare din care se vor alege câte 2 capitale de județ, 2 localități din mediul 
urban și 2 localități din mediul rural. În fiecare locație se vor efectua câte 6 interviuri. 

** În scopul evitării efectelor de suprapunere nu se va extrage o locație care, în cadrul acestui 
studiu,  a mai fost deja extrasă în studiul ”Campanii de informare”. 

Ghid de interviu: 

1. Scurtă descriere a elevului: vârstă, gen, top 3 opțiuni viitoare în alegerea liceului (de 
specificat profilul și specializarea). 

2. Frecvența elevului la orele de consiliere din ultimul an de gimnaziu. Frecvența și numărul 
colegilor elevului intervievat la orele de consiliere din ultimul an de gimnaziu. 

3. Durata și descrierea orei de consiliere și orientare profesională: teme abordate, modul de 
interacțiune elev-profesor în cadrul orei, gradul de participare/ libertate de exprimare a 
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opiniilor, evaluarea calității informațiilor/ consilierii (elemente de noutate). 

4. Utilitatea orei de consiliere? Cum l-a ajutat informația? Și-a ales liceul, profilul și 
specializarea viitoare ca urmare a consilierii?  

5. Descrierea și evaluarea profesorului responsabil pentru ora de consiliere. 

Livrabile: 

• interviuri transcrise  
• scurt raport 

Rezultat final 7: Dezvoltarea marketingului programelor de formare profesională și al 
rezultatelor învăţării dobândite în context nonformal şi informal. 

Rezultat imediat 7.2: Dezvoltarea și implementarea unui cadru pentru identificarea și 
diseminarea bunelor practici în domeniul formării profesionale la nivel 
național. 

 
Rezultatul imediat se măsoară cu ajutorul unui indicator: 
 

• VET2.7.P.038  Cadru de identificare şi popularizare a bunelor practici  
 

Surse de informații: CNDIPT, legislația privind monitorizarea. 
 
Rezultat final 7: Dezvoltarea marketingului programelor de formare profesională și al 

rezultatelor învăţării dobândite în context nonformal şi informal . 
Rezultat imediat 7.3: Campanii de promovare a formării profesionale și recunoașterea 

învățării nonformale și informale în rândul elevilor înscriși în programe de 
învățământ profesional și tehnic și a clasei a 8-a. 

 
Rezultatul imediat se măsoară cu ajutorul unui indicator: 
 

• VET2.7.P.041 Număr de materiale informative elaborate  
 

Surse de informații:  
• Raportat de către Unitatea de Implementare.  
• Studiul calitativ “Campanii de informare a persoanelor apte de muncă în legătură cu 

serviciile de orientare şi consiliere”, așa cum este notat mai sus, la Rezultat final 7 / Rezultat 
imediat 1. 

 
Rezultat final 8: Îmbunătăţirea orientării profesionale şi a consilierii în carieră   
Rezultat imediat 8.1: Dezvoltarea unui sistem coerent de consiliere în carieră și orientare 

profesională la nivel național/regional/local, acoperind atât formarea 
profesională inițială, cât și pe cea continuă. 
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Rezultatul imediat se măsoară cu ajutorul unui indicator: 
 

• VET2.8.P.042  Sistem naţional de informare, consiliere şi orientare profesională  
 

Surse de informații: 
• Raportat de către Unitatea de Implementare.  
• Studiul calitativ „Campanii de informare a persoanelor apte de muncă în legătură cu 

serviciile de orientare şi consiliere”. 
• Rețeaua de CCÎP. Studiu asupra Centrelor Comunitare de Învățare Permanentă. 

 
INSTRUMENTE DE TEREN CALITATIVE/CANTITATIVE:  
Studiu asupra Centrelor Comunitare de Învățare Permanentă (CCÎP) 
O serie de interviuri cu managerii de CCÎP. 
 
Obiectiv: Obținerea unor informații calitative care să sprijine monitorizarea și evaluarea 

CCÎP-urilor în scopul identificării modurilor de îmbunătățire și reglementare a 
activității centrelor. Scopul exercițiului este de a informa unitatea de implementare 
despre potențiale căi de a eficientiza sprijinul oferit.  

 
 
Metodologie:  Lista CCÎP-urilor va fi furnizată de către CNIDPT și IREA consultantului extern. 

Acesta va selecta 10 centre cu condiția ca acestea să provină din 4 regiuni diferite, 
respectiv 4 județe diferite și să ai aibă cel puțin 5 angajați. Experții M&E din partea 
MNE vor vizita cele 10 unități și vor discuta cu directorul folosind ghidul de 
interviu anexat. Observații personale, sistematice vor completa documentarea. La 
final, un scurt raport va sintetiza rezultatele observate, insistând pe posibilele 
dificultăți observate.  

 
Ghid de interviu: 
1) Scurt istoric al centrului. 
2) Principalele dificultăți întâmpinate în funcționare.  
3) Principalele avantaje 
4) Modul de finanțare al centrului?  
5) Câți angajați are centrul? 
6) Câți cursanți are în prezent centrul? Dar într-un an? 
7) Criterii de stabilire a programelor de formare? Gradul de autonomie al centrului în acest 
proces. 
8) Relația/Cooperarea cu comunitatea locală, incluzând diferite tipuri de factori interesați 
(autorități, antreprenori locali, părinți, ONG-uri, școli, alte centre) 
9) Nivelul și sursa dotărilor prezente. 
10) Ce tipuri de activități desfășoară centrul? 
11) Prezența în programe ale MEN sau altor furnizori legate de cele de mai sus. 
12) Existența unor preocupări legate de țintirea unor grupuri dezavantajate. 
13) Prezența unor stimulente financiare dependente de rata de înscriere. 
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Ghid minimal de observație: 
1. Starea clădirii (interior/exterior; mobilier; pereți; curățenie; …) 
2. Starea sălilor de curs/ dotărilor/ echipamentelor tehnice (calculatoare, proiectoare,...) 
3. Baia 
4. Interlocutorii (siguri/temători; ști despre ce vorbesc/lasă senzația de a nu fi la curent; …) 
 
 
Rezultat final 8: Îmbunătăţirea orientării profesionale şi a consilierii în carieră   
Rezultat imediat 8.2:  Dezvoltarea coordonării și cooperării dintre diverșii factori interesați 

la nivel național, regional și local, inclusiv din Centrele Județene de Resurse și 
Asistență Educațională, Centrul Municipiului București de Resurse si 
Asistență Educațională, ce furnizează serviciilor de consiliere și orientare 
profesională în învățământul non-universitar secundar și terțiar. 

 
Rezultatul imediat se măsoară cu ajutorul unui indicator: 
 

• VET2.8.O.043  Reţea de centre de informare, consiliere şi orientare profesională în 
învățământul secundar și terțiar nonuniversitar  

 
Surse de informații: rețeaua de CCÎP. 
 
PROGRAMS BY VARIOUS AGENCIES: “Sistemul de CCÎP” 
Descriere: Program POCU dedicat Centrelor Comunitare de Învățare Permanentă (CCÎP). (în curs 
de lansare) 
Metodologia recomandă includerea între indicatorii de monitorizare a programului, informația 
următoare, colectată pentru fiecare CCÎP în parte: 

• Număr de centre de informare, consiliere şi orientare profesională în învățământul 
secundar și terțiar nonuniversitar 

• Număr de persoane apte de muncă informate în legătură cu serviciile de orientare și 
consiliere 

• Număr de elevi ai clasei a VIII-a consiliați prin curriculum beneficiari ai serviciilor de 
orientare profesională 

• Număr de seturi de instrumente de orientare profesională online 
• Număr de persoane cu atribuții in domeniul orientării profesionale şi a consilierii în carieră 

formate 
• Număr de programe de formare profesională continuă pentru persoanele cu atribuții in 

domeniul orientării profesionale şi a consilierii în carieră 
• Număr de persoane cu atribuţii în domeniul recunoaşterii şi validării rezultatelor învăţării 

formate 
 
Frecvența recomandată a raportării: 
Monitorizarea ar trebui să fie continuă (de exemplu să existe un tabel Excel în care să se actualizeze 
informațiile relevante). Aceasta permite întocmirea unui raport concis asupra indicatorilor 
menționați mai sus, în orice moment. Acest tip de raport va fi generat la fiecare 3 luni și va fi trimis 
Echipei de Monitorizare a MNE, suplimentar față de orice informații calitative generate de către 
proiect. 
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Rapoartele vor descrie subiecte precum conținutul și utilitatea formării, folosirea competențelor 
formate (în căutarea unui loc de muncă sau pentru a îmbunătăți situația la actualul loc de muncă. 
Percepțiile utilizatorilor și ale celor ce implementează proiectul ar trebui notate, pentru a înțelege 
potențialele blocaje din timpul implementării. 
  
Livrabile: 

• Valorile pentru fiecare indicator (în fiecare moment al raportării) pentru a fi incluse în 
PMF. 

• Rapoarte de implementare – cu text explicativ anexat. 
 
Rezultat final 8: Îmbunătăţirea orientării profesionale şi a consilierii în carieră   
Rezultat imediat 8.3: Campanii de informare cu privire la serviciile de consiliere și orientare 

profesională adresate persoanelor apte de muncă 
 
Rezultatul imediat se măsoară cu ajutorul unui indicator: 
 

• VET2.8.O.044  Număr de persoane apte de muncă informate în legătură cu serviciile de 
orientare și consiliere  

 
Surse de informații: rețeaua CCÎP. 
 
Rezultat final 8: Îmbunătăţirea orientării profesionale şi a consilierii în carieră   
Rezultat imediat 8.4: Dezvoltarea și furnizarea de servicii de orientare profesională pentru 
elevii de clasa a VIII-a  
 
Rezultatul imediat se măsoară cu ajutorul unui indicator: 
 

• VET2.8.O.045  Număr de elevi ai clasei a VIII-a consiliați prin curriculum beneficiari ai 
serviciilor de orientare profesională  

 
Surse de informații: rețeaua CCÎP și studiul calitativ cu numele de “Elevi consiliați”. 

Rezultat final 8: Îmbunătăţirea orientării profesionale şi a consilierii în carieră   
Rezultat imediat 8.5:  Dezvoltarea de instrumente online de orientare profesională pentru 

elevii de clasa a VII-a – a XII-a 
 
Rezultatul imediat se măsoară cu ajutorul unui indicator: 
 

• VET2.8.P.046 Număr de seturi de instrumente de orientare profesională online  
 

Surse de informații: Rețeaua CCÎP . 
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Rezultat final 8: Îmbunătăţirea orientării profesionale şi a consilierii în carieră   
Rezultat imediat 8.6: Dezvoltarea și furnizarea de programe de formare pentru profesioniștii 

cu responsabilități în furnizarea de informații, consiliere și orientare 
profesională, servicii de sprijin comunitar, precum și pentru personalul 
centrelor de consiliere, consilieri școlari și diriginți 

 
Rezultatul imediat se măsoară cu ajutorul unui indicator: 
 

• VET2.8.O.047  Număr de persoane cu atribuții in domeniul orientării profesionale şi a 
consilierii în carieră formate  

• VET2.8.P.048  Număr de programe de formare profesională continuă pentru persoanele cu 
atribuții in domeniul orientării profesionale şi a consilierii în carieră  
 

Surse de informații: Rețeaua CCÎP. 
 
Rezultat final 9: Consolidarea şi flexibilizarea mecanismelor de recunoaştere şi validare a 

rezultatelor învăţării dobândite în context nonformal şi informal   
Rezultat imediat 9.1: Revizuirea metodologiei pentru recunoașterea rezultatelor învăţării 

dobândite în context nonformal şi informal   
 
Rezultatul imediat se măsoară cu ajutorul unui indicator: 
 

• VET2.9.P.049  Metodologie de recunoaştere a rezultatelor învăţării dobândite în context 
nonformal şi informal  

 
Surse de informații: Rețeaua CCÎP . 
 
Rezultat final 9: Consolidarea şi flexibilizarea mecanismelor de recunoaştere şi validare a 

rezultatelor învăţării dobândite în context nonformal şi informal   
Rezultat imediat 9.2:  Dezvoltarea mecanismelor de asigurarea calității în domeniul 

recunoașterii și validării rezultatelor învăţării dobândite în context nonformal 
şi informal   

 
Rezultatul imediat se măsoară cu ajutorul unui indicator: 
 

• VET2.9.P.050  Mecanism de asigurare a calităţii sistemului de recunoaştere şi validare a 
rezultatelor învăţării dobândite în context nonformal şi informal  
 

Surse de informații: Rețeaua CCÎP . 
 
Rezultat final 9: Consolidarea şi flexibilizarea mecanismelor de recunoaştere şi validare a 

rezultatelor învăţării dobândite în context nonformal şi informal   
Rezultat imediat 9.3: Formarea personalului responsabil cu recunoașterea și validarea 

rezultatelor învăţării dobândite în context nonformal şi informal   
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Rezultatul imediat se măsoară cu ajutorul unui indicator: 
 

• VET2.9.O.051 Număr de persoane cu atribuţii în domeniul recunoaşterii şi validării 
rezultatelor învăţării formate  

 
Surse de informații: Rețeaua CCÎP și studiul calitativ cu numele de “Elevi consiliați”. 
 
Rezultat final 10: Facilitarea accesului la programele de formare profesională din 

sistemul de învățământ pentru tineri cu accent pe cei din grupuri vulnerabile    
Rezultat imediat 10.1: Dezvoltarea campusurilor școlare și a centrelor de formare în școlile 

profesionale și tehnice publice pentru o gamă largă de domenii de formare 
profesională și pentru un număr semnificativ de elevi din zone izolate 

 
Rezultatul imediat se măsoară cu ajutorul unui indicator: 
 

• VET2.10.O.052 Număr de campusuri școlare și centre de formare profesională dezvoltate 
în cadrul unităților de ÎPT pentru un număr  de cursanți cu domiciliul la distanțe mari  

 
Surse de informații: CNDIPT+MDRAP. 
 
 
Rezultat final 10: Facilitarea accesului la programele de formare profesională din 

sistemul de învățământ pentru tineri cu accent pe cei din grupuri vulnerabile    
Rezultat imediat 10.2: Sprijin pentru cazarea și mesele tinerilor din zone rurale și 

dezavantajate, persoane de etnie romă și persoane cu dizabilități înscrise în 
formare profesională în campusuri școlare/școli profesionale și tehnice 

 
Rezultatul imediat se măsoară cu ajutorul unui indicator: 
 

• VET2.10.O.053 Număr de elevi VET (din mediul rural și medii defavorizate, inclusiv 
romi) beneficiari de sprijin financiar pentru cazare și masă  
 

Surse de informații: SIIIR. 
 
Rezultat final 10: Facilitarea accesului la programele de formare profesională din sistemul 

de învățământ pentru tineri cu accent pe cei din grupuri vulnerabile    
Rezultat imediat 10.3: Dezvoltarea și implementarea unui program național de dotare a 

furnizorilor de formare profesională inițială din sistemul public pentru 
transportarea studenților către angajatori pentru experiența de muncă, pe 
baza criteriilor specifice. 

 
Rezultatul imediat se măsoară cu ajutorul unui indicator: 
 

• VET2.10.O.054 Număr de furnizori de formare profesională inițială dotați cu mijloace de 
transport pentru deplasarea elevilor  

 
Surse de informații: MDRAP. 
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Rezultat final 10:  Facilitarea accesului la programele de formare profesională din sistemul 

de învățământ pentru tineri cu accent pe cei din grupuri vulnerabile    
Rezultat imediat 10.4: Dezvoltarea unor ateliere protejate sau a altor forme alternative de 

formare, pentru a asigura accesul studenților cu dizabilități sau dificultăți la 
programele de formare profesională ce le pot asigura o mai bună inserție 
socială și profesională, inclusiv furnizarea de materiale de predare și asistență 

 
 
Rezultatul imediat se măsoară cu ajutorul unui indicator: 
 

• VET2.10.O.055 Număr de elevi cu nevoi educaționale speciale sprijiniți în cadrul 
atelierelor alternative  

 
Surse de informații: IB HCOP / ANPD – “Ateliere protejate”, Grupul de lucru din cadrul 
Ministerului Muncii, menționat și la VET1.1.P.008. 
 
Rezultat final 10: Facilitarea accesului la programele de formare profesională din sistemul 

de învățământ pentru tineri cu accent pe cei din grupuri vulnerabile    
Rezultat imediat 10.5: Oferirea de sprijin financiar pentru elevii înscriși în învățământul 

profesional și tehnic din programul “Bursa Profesională” 
 
Rezultatul imediat se măsoară cu ajutorul unui indicator: 
 

• VET2.10.O.056 Număr de elevi din ÎPT în programul Bursa Profesională  
 

Surse de informații: SIIIR. 
 
Rezultat final  obiectiv 3: Îmbunătățirea calității formării profesionale 
 
Indicatori 
 

• VET3.0.P.057 Rata abandonului şcolar la învăţământul liceal tehnologic şi la învăţământul 
profesional  

• VET3.0.P.058 Ponderea absolvenţilor învăţământului liceal tehnologic declaraţi reuşiţi la 
examenul de bacalaureat  

 
Surse de informații: SIIIR.  
 
Rezultat final 11: Dezvoltarea unui cadru naţional de asigurare a calităţii educației și 

formării profesionale la nivel de sistem   
Rezultat imediat 11.1: Dezvoltarea unui mecanism de monitorizare, evaluare și revizuire 

sistematică a calității sistemului de formare profesională 
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Rezultatul imediat se măsoară cu ajutorul unui indicator: 
 

• VET3.11.P.060 Mecanism de monitorizare, evaluare şi revizuire sistematică a calității 
formării profesionale la nivel de sistem  

 
Surse de informații: CNDIPT, regulamentele existente privind monitorizarea. 
 
Rezultat final 11: Dezvoltarea unui cadru naţional de asigurare a calităţii educației și 

formării profesionale la nivel de sistem   
Rezultat imediat 11.2: Actualizarea bazelor de date statistice cu privire la asigurarea calității 

la furnizorii de formare autorizați 
 
Rezultatul imediat se măsoară cu ajutorul unui indicator: 
 

• VET3.11.P.061 Bază de date statistice referitoare la asigurarea internă a calității  
 

Surse de informații: Operarea SIIIR/EQAVET . 
 
Rezultat final 12: Asigurarea calităţii certificării rezultatelor învăţării   
Rezultat imediat 12.1: Dezvoltarea și implementarea unui mecanism de certificare a 

rezultatelor învățării în formarea profesională inițială și continuă relevante 
pentru piața muncii, prin implicarea activă și sustenabilă a angajatorilor 

 
Rezultatul imediat se măsoară cu ajutorul unui indicator: 

• VET3.12.P.062 Mecanism de certificare a rezultatelor învățării din formarea 
profesională inițială/continuă  

 
Surse de informații: CNDIPT, monitorizarea reglementărilor existente. 
 
Rezultat final 13: Îmbunătăţirea competenţelor persoanelor cu atribuţii în furnizarea 

programelor de formare profesională din formarea profesională inițială şi 
formarea profesională continuă și în evaluarea rezultatelor învăţării 
dobândite în context formal, nonformal și informal 

Rezultat imediat 13.1: Dezvoltarea și furnizarea de programe de formare continuă pentru 
formatori și cadre didactice  

 
Rezultatul pe termen lung se măsoară cu ajutorul a doi indicatori: 
 

• VET3.13.O.063 Număr de profesori, formatori, evaluatori externi, din programele de 
formare continuă  

• VET3.13.P.064 Numărul de programe de formare profesională continuă pentru profesori 
și formatori  

 
Surse de informații: Proiectele “Relevanță” și “Anchetă cu tutorii”. 
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Rezultat final 13: Îmbunătăţirea competenţelor persoanelor cu atribuţii în furnizarea 
programelor de formare profesională din formarea profesională inițială şi 
formarea profesională continuă și în evaluarea rezultatelor învăţării 
dobândite în context formal, nonformal și informal  

Rezultat imediat 13.2: Înființarea și dezvoltarea unui centru național pentru formarea 
continuă a cadrelor didactice, formatorilor, evaluatorilor externi și tutorilor 
din partea angajatorilor, capabile să asigure o dezvoltare coerentă și constantă 
a competențelor persoanelor cu responsabilități în furnizarea de formare 
profesională 

 
Rezultatul imediat se măsoară cu ajutorul unui indicator: 
 

• VET3.13.O.065 Centru naţional de formare continuă a profesorilor, formatorilor, 
evaluatorilor externi şi a tutorilor funcţional  

Surse de informații: Proiectul “Relevanță”. 
 
Rezultat final 14: Îmbunătăţirea infrastructurii formării profesionale iniţiale şi continue   
Rezultat imediat 14.1: Dezvoltarea standardelor pentru dotarea furnizorilor de formare 

inițială/continuă, pe baza nevoilor specifice pentru respectivele calificări 
 
Rezultatul imediat se măsoară cu ajutorul unui indicator: 
 

• VET3.14.P.067 Număr de standarde de dotare a furnizorilor de formare profesională 
iniţială/continuă  

 
Surse de informații: CNDIPT. 
 
Rezultat final 14: Îmbunătăţirea infrastructurii formării profesionale iniţiale şi continue   
Rezultat imediat 14.2: Furnizarea de materiale didactice și echipamente la toate nivelurile 

de formare profesională inițială și continuă, în conformitate cu standardele 
aplicabile, pentru a asigura un sistem de învățământ profesional și tehnic 
incluziv. 

 
Rezultatul imediat se măsoară cu ajutorul unui indicator: 
 

• VET3.14.O.068 Număr de unităţi de învăţământ profesional dotate  
 

Surse de informații: MDRAP. 
 
Rezultat final 15: Promovarea excelenţei în educația și formarea profesională    
Rezultat imediat 15.1: Dezvoltarea unui mecanism de recunoaștere a excelenței în formarea 

de programe de formare profesională inițială și continuă 
Rezultatul imediat se măsoară cu ajutorul unui indicator: 

• VET3.15.P.069 Mecanism de recunoaştere a excelenţei în furnizarea de programe de 
formare profesională  

Surse de informații: CNDIPT. 
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Rezultat final 15: Promovarea excelenţei în educația și formarea profesională    
Rezultat imediat 15.2: Dezvoltarea și implementarea unei metodologii pentru organizarea 

de concursuri meșteșugărești la nivel județean, național și internațional 
 
Rezultatul imediat se măsoară cu ajutorul unui indicator: 
 

• VET3.15.P.070 Metodologie de organizare a concursurilor pe meserii la nivel judeţean şi 
naţional  

 
Surse de informații: Departamentul pentru ÎPV al MNE. 
 
Rezultat final obiectiv 4: Dezvoltarea inovării și a cooperării naționale și internaționale în 
domeniul formării profesionale 
 
Indicatori 

• VET4.0.O.071 Numărul total de elevi implicaţi în programe de inovare si dezvoltarea a 
spiritului antreprenorial  

• VET4.0.O.072  Numărul total de elevi ÎPT implicați în programe de mobilitate 
internațională  

•  
Surse de informații: Programul “Antreprenoriat”, ERASMUS+. 
 
 
PROGRAME PE DIVERSE AGENȚII: Prezentarea proiectului “Antreprenoriat”: 
 
Proiectul este în curs de elaborare, urmând a fi lansat prin POCU. El se adresează unor măsuri de 
creștere a competențelor antreprenoriale pentru cursanții ÎPT. 
 
Principala entitate responsabilă: CNDIPT 
 
Frecvența recomandată a raportării: 
Monitorizarea ar trebui să fie continuă (de exemplu să existe un tabel Excel în care să se actualizeze 
informațiile relevante). Aceasta permite generarea unui raport concis asupra indicatorilor 
menționați mai sus, în orice moment. Metodologia recomandă ca acest tip de raport să fie generat 
la fiecare 3 luni și va fi trimis Echipei de Monitorizare a MNE. Rapoarte suplimentare privind 
implementarea efectivă ar trebui generate cu ajutorul instrumentelor calitative/cantitative. Acestea 
vor descrie subiecte precum conținutul și utilitatea târgurilor, potrivit principalilor factori de 
decizie (furnizori ÎPT, companii, studenți, cadre didactice). Reprezentările asupra programelor de 
dezvoltare a competențelor antreprenoriale sunt, de asemenea, importante. 
 
 
Livrabile: 

• Valorile pentru fiecare indicator (în fiecare moment al raportării) pentru a fi incluse în  
PMF. 

• Rapoartele de implementare 
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Rezultat final 16: Dezvoltarea componentelor privind inovarea, creativitatea şi spiritului 
antreprenorial din cadrul programelor de formare profesională   

Rezultat imediat 16.1: Diseminarea metodelor de învățare care dezvoltă competențele 
antreprenoriale, prin intermediul firmelor de exercițiu 

 
Rezultatul imediat se măsoară cu ajutorul unui indicator: 
 

• VET4.16.O.073 Număr de firme de exercițiu (pentru dezvoltarea competențelor 
antreprenoriale) 

 
Surse de informații: Programul “Antreprenoriat”. 
 
Rezultat final 16: Dezvoltarea componentelor privind inovarea, creativitatea şi spiritului 

antreprenorial din cadrul programelor de formare profesională   
Rezultat imediat 16.2: Sprijin financiar 
 
Rezultatul pe termen lung se măsoară cu ajutorul a doi indicatori: 
 

• VET4.16.O.074 Număr de târguri regionale ale firmelor de exercițiu  
• VET4.16.O.075 Număr de târguri naționale/internaționale ale firmelor de exercițiu 

  
Surse de informații: Programul “Antreprenoriat”. 
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Rezultat final 17: Dezvoltarea mobilităţii internaţionale în formarea profesională   
Rezultat imediat 17.1: Informarea furnizorilor de formare profesională cu privire la 

accesarea fondurilor europene pentru finanțarea mobilității internaționale în 
formarea profesională: ERASMUS+, Fondul Social European 

 
Rezultatul imediat se măsoară cu ajutorul unui indicator: 
 

• VET4.17.O.076  Număr de furnizori de formare profesională inițială informați cu privire 
la accesarea fondurilor europene destinate mobilității  

 
Surse de informații: OI POCU. 
 
Rezultat final 17: Dezvoltarea mobilităţii internaţionale în formarea profesională   
Rezultat imediat 17.2:Formarea personalului furnizorilor de formare profesională pentru a 

pregăti solicitările pentru accesarea fondurilor europene destinate finanțării 
mobilității internaționale în formarea profesională: ERASMUS+, Fondul 
Social European 

 
Rezultatul imediat se măsoară cu ajutorul unui indicator: 
 

• VET4.17.O.077 Număr de reprezentanţi ai furnizorilor de formare profesională inițială 
formați cu privire la accesarea fondurilor europene destinate mobilității  
 

Surse de informații: OI POCU. 
 
Rezultat final 18: Extinderea învăţării mutuale şi a schimbului de bune practici, în vederea 

asigurării premiselor pentru participarea la o piaţă a muncii europene 
incluzive   

Rezultat imediat 18.1: Extinderea învăţării mutuale şi a schimbului de bune practici, în 
vederea asigurării premiselor pentru participarea la o piaţă a muncii europene 
incluzive  la nivel internațional 

 
Rezultatul imediat se măsoară cu ajutorul unui indicator: 
 

• VET4.17.P.078 Reţea de cooperare la nivel internaţional pentru schimb de bune practici  
 

Surse de informații: CNDIPT – Proiect “Learning by doing” (Învățare prin experiență). 
 
Rezultat final 18: Extinderea învăţării mutuale şi a schimbului de bune practici, în vederea 

asigurării premiselor pentru participarea la o piaţă a muncii europene 
incluzive   

Rezultat imediat 18.2: Extinderea învăţării mutuale şi a schimbului de bune practici, în 
vederea asigurării premiselor pentru participarea la o piaţă a muncii europene 
incluzive la nivel macro-regional 
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Rezultatul imediat se măsoară cu ajutorul unui indicator: 
 

• VET4.17.P.079 Reţea de cooperare la nivel de macro-regiuni pentru schimb de bune 
practici  

Surse de informații: CNDIPT – Proiect “Learning by doing”. 
 
Rezultat final 18: Extinderea învăţării mutuale şi a schimbului de bune practici, în vederea 

asigurării premiselor pentru participarea la o piaţă a muncii europene 
incluzive   

Rezultat imediat 18.3: Extinderea învăţării mutuale şi a schimbului de bune practici, în 
vederea asigurării premiselor pentru participarea la o piaţă a muncii europene 
incluzive  la nivel statelor est-europene și a altor state membre UE partenere 

 
Rezultatul imediat se măsoară cu ajutorul unui indicator: 

• VET4.17.P.080  Reţea de cooperare la nivelul statelor din sud estul Europei şi a altor state 
partenere UE pentru schimb de bune practici  

 
Surse de informații: CNDIPT (Proiect “Learning by doing). 
 

2.3 MONITORIZAREA INDICATORILOR STRATEGIEI 
În cele de mai sus se face o distincție între monitorizarea progresului operațional (activități) și 
evaluarea rezultatelor. Deși indicatorii din strategii se concentrează aproape în mod exclusiv pe 
rezultate, aceștia trebuie totuși monitorizați în mod regulat pentru a asigura disponibilitatea datelor 
statistice serii de timp, permițându-le analiștilor să identifice tendințe și conexiuni cu activitățile 
din teren sau să atribuie schimbările la acest nivel al acțiunilor. 
 
Toți indicatorii din strategii au fost plasați în Cadrul pentru Măsurarea Performanțelor pentru 
fiecare dintre strategii (Anexa 1). Tabelele folosesc modelul Lanțului Rezultatelor și arată valoarea 
de referință, ținta finală, ținta intermediară și valorile actuale pentru perioada de raportare. Tabelul 
arată sursa datelor pentru fiecare dintre indicatori, iar o ultimă coloană arată frecvența raportării 
pentru fiecare indicator. Întrucât unii indicatori sunt raportați anual, iar alții sunt raportați mai 
frecvent, este normal să nu existe schimbări la indicatorii care sunt raportați mai rar și ca indicatorii 
raportați mai frecvent să prezinte schimbări. Totuși, tabelele complete trebuie incluse în toate 
rapoartele de monitorizare (descrise în secțiunea 2.4 de mai jos), indiferent dacă s-au produs 
schimbări sau nu. 
 
Cadrul de Măsurare a Performanțelor este prezentat în Anexa 1. 
 

2.4 CUPRINSUL RAPORTULUI DE MONITORIZARE  
Spre deosebire de raportul de evaluare, care trebuie să conțină analize, raportul de monitorizare se 
va concentra pe fapte și va evidenția date neobișnuite sau neașteptate. 
 
Raportul de monitorizare trebuie pregătit trimestrial și trimis Grupurilor de lucru pentru Strategii 
la o săptămână după încheierea fiecărui trimestru calendaristic. Raportul de monitorizare trebuie 
să cuprindă minimum următoarele secțiuni: 



Metodologie de monitorizare și evaluare   108 

 
 
Tabel 3: Cuprinsul raportului de monitorizare 
Cuprins Sumar detaliat 
Copertă Se specifică  perioada de raportare 
Rezumat executiv ● Evidențierea modificărilor majore față de perioadele anterioare de 

raportare 
● Evidențierea datelor neașteptate sau neobișnuite 
● Atragerea atenției cititorului asupra celor mai importante date din 

raport 
Metodologie  

● Un tabel care prezintă regiunile de colectare a datelor 
● Un tabel care prezintă instituțiile pe strategii și datele vizitelor 
● Un tabel care prezintă metodele utilizate pentru fiecare strategie 

(acestea nu pot fi aceleași pentru fiecare perioadă de raportare sau 
pentru fiecare strategie) 

● Un tabel care prezintă categoriile de respondenți neinstituționali, pe 
strategie și dată 

● Un tabel care prezintă operatorul principal pentru fiecare strategie 
Toate tabelele pot fi însoțite de un text explicativ. 

Data pentru perioada 
de raportare 

 

Secțiunea PTȘ ● Discuția despre metoda utilizată (când, cum, cât, cât timp, unde) - 
discuția ar trebui să includă provocările întâmpinate în colectarea, 
accesibilitatea respondenților, accesibilitatea zonelor de învățare sau 
de programe 

● Profilul regiunii / orașului / instituției anchetate (inclusă în cercetare) 
● Profilul programului sau al activității anchetate 
● Discuția despre rezultatele anchetei care arată schimbări majore sau 

blocaje majore (tabele de date brute atașate ca anexă) 
● Tabelul / graficul comparativ care prezintă rezultatele monitorizării 

anterioare (dacă la aceeași instituție și același program există o 
tendință, dacă în școli diferite, dar același program se prezintă o 
comparație dincolo de program, inclusiv factori socio-economici, 
condiții de mediu etc.) 

● Recomandări (dacă există) vizând modificarea metodologiei de 
anchetare, pentru a reduce blocajele 

● Recomandări (dacă există) provenind din anchetarea programului 
● Planul pentru următoarea perioadă de raportare care să indice unde 

și ce instituții să fie vizitate, instrumentele care trebuie utilizate, 
programele care urmează să fie anchetate, termenele) 

● Cadrul de Măsurare a Performanței finalizat 

 
 
Secțiunea ÎPV  
Secțiunea ÎPT 
Secțiunea ES 

Anexe ● Tabele cu date brute 
● Instrumente de eșantionare folosite 
● Instrumente finalizate 
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2.5 COST 
Se estimează că activitatea de teren și costul raportării trimestriale pe trimestru, legate de cele patru 
strategii, nu vor depăși 40.000 de euro (aproximativ 10.000 pe strategie), cu un total de maxim 
160.000 de euro pe an. 
 
Aceasta reflectă costul celor 17 experți angajați de Minister, împreună cu cheltuielile de călătorie 
și IT legate de anchetele online și toate costurile asociate. Nu include costul programelor software 
sau al noilor echipamente. 
 
  



Metodologie de monitorizare și evaluare   110 

PARTEA 3: METODOLOGIA DE EVALUARE 
3.1 EVALUAREA REZULTATELOR 
 
Discuțiile privind distincția dintre monitorizare și evaluare precedă această secțiune și au fost 
menționate, de asemenea, în Cadrul Unitar (2016). În această secțiune a metodologiei, vom explora 
mai specific mecanismele de evaluare și rolul acestora în abordarea de tip Management Bazat pe 
Rezultate față de M&E. 
Evaluarea reprezintă estimarea ocazională a modificării rezultatelor vizate măsurate prin 
indicatori. Această modificare trebuie atribuită intervențiilor strategiilor și analizei intrărilor și 
activităților pentru a determina contribuția lor la rezultate. Evaluarea include anchete profunde 
privind factorii schimbării, analizează ce schimbare a avut loc, de ce a avut loc schimbarea, și ce 
factori au permis sau au reprezentat un obstacol în calea acesteia. Prin urmare, obiectivul final al 
evaluării, pe lângă obținerea de informații asupra factorilor generali de performanță, este de a 
permite examinarea și de a înlesni identificarea motivelor și a factorilor de progres în atingerea 
obiectivelor sau a lipsei acestuia. 
Evaluarea reprezintă analiza eficacității unei activități care conduce la o judecată privind 
progresele realizate în raport cu obiectivele unei strategii – pe scurt, ea analizează aspectele 
calitative ale implementării strategiei, nu doar factorii operaționali sau statistici/cantitativi. 
Evaluarea implică procesul de transformare a faptelor (datele de monitorizare) în constatări și 
concluzii acționabile printr-un proces de inferențe cauzale, analiză inductivă, studii de caz, modele, 
orientări și tendințe. Pe scurt, scopul evaluării este de a aprecia efectul de creștere graduală al unui 
program sau al unei activități asupra rezultatelor mai largi. Este important faptul că evaluările pot 
furniza și informații privind rentabilitatea socială a investițiilor (RSI), care măsoară impactul social 
și economic și rezultatele pe baza valorii financiare. Valoarea pur financiară nu servește scopului 
strategiilor de reformă a educației și, ca atare, trebuie să adaptăm RSI pentru a ne satisface nevoile. 
Mai degrabă decât un raport financiar pentru a determina o rentabilitate financiară a sumelor 
investite, accentul ar trebui pus pe raportul de îmbunătățire obținută pentru fiecare sumă investită. 
De exemplu, pentru fiecare euro investit în strategia PTȘ s-a realizat o reducere de x.x% a PTȘ. 
În concluzie, spre deosebire de monitorizare, scopul evaluării constă în a determina dacă fondurile 
disponibile au fost utilizate în cel mai bun mod posibil; a testa eficacitatea noilor tehnici utilizate 
pentru realizarea obiectivelor; a verifica beneficiile reale și a înțelege participarea părților 
interesate și așa mai departe. Prin evaluări se încearcă să se înțeleagă de ce și cum au funcționat 
sau nu au funcționat intervențiile. 
 

3.2 ABORDAREA METODOLOGICĂ A EVALUĂRII  
Spre deosebire de secțiunea 2, metodologia de evaluare este limitată la abordări. Motivul pentru 
aceasta este că evaluările utilizează parțial aceleași instrumente ca și monitorizarea, dar acestea 
trebuie să fie concepute în funcție de întrebările investigării critice, care sunt determinate ca urmare 
a datelor de monitorizare. Ca atare, încercarea de a elabora întrebări de evaluare ar fi inutilă fără a 
se înțelege informațiile obținute din datele de monitorizare. Cu toate acestea, Partea 3 conține 
suficiente linii directoare pentru a ajuta evaluatorii să elaboreze un proiect de evaluare eficace. 
 

3.2.1 Abordări ale evaluării 
Metodologia de evaluare propune 2 tipuri de evaluări: formative și sumative. 
Evaluările formative au loc în timpul desfășurării proiectului și vizează consolidarea sau 
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îmbunătățirea implementării strategiei prin furnizarea de perspective asupra oportunităților, 
succesului și obstacolelor. Aceste informații permit factorilor de decizie să facă schimbări ale 
strategiei în sine, după cum este necesar. Evaluările formative definesc calitatea implementării, 
evaluează contextul de proiectare și organizațional și examinează resursele, personalul, 
procedurile, precum și contribuțiile. De asemenea, ele informează implementarea inițiativei cu 
scopul menținerii, schimbării sau îmbunătățirii acțiunilor pentru a se asigura că obiectivele și 
țintele acestora vor fi îndeplinite. 
 
Întrebări și metodologii majore pentru evaluările formative: 
 
Ce întrebări precise trebuie să punem pentru a descoperi progresul sau lipsa acestuia? 
Pot fi utilizate metode de formulare și conceptualizare, inclusiv brainstorming, focus grupuri 
cu interlocutori cheie, analiza factorilor interesați, matricele laterale și verticale și cartografierea 
conceptului. 
 
Unde este problema identificată de datele de monitorizare identificate și cât de mare sau 
serioasă este aceasta? 
Cea mai obișnuită metodă utilizată aici este analiza datelor existente și revizuirea surselor sale, 
precum și utilizarea de anchete prin sondaj, interviuri cu populația din circumscripții, mărturii 
ale experților și focus grupuri. 

 
Ce schimbări sunt necesare pentru a rezolva problema? 
Tehnicile de simulare sunt eficiente, precum metodele multivariate, cum ar fi modelarea cauzală 
exploratorie, metodele de luare a deciziilor și metodele de planificare și implementare a 
proiectului, cum ar fi realizarea de diagrame, PERT / CPM (tehnica analizei și evaluării 
proiectului/metoda căii critice), și programarea alternativă a proiectelor. 
 
Cât de bună este execuția globală a proiectelor / programelor? 
Datele de monitorizare sunt cele mai utile aici pentru a ajuta la analiza implementării. 
 
 
 
Evaluările sumative au loc, de obicei, la sfârșitul unei inițiative sau se desfășoară în etapa de 
reînnoire a inițiativei. Evaluările sumative examinează efectele sau rezultatele strategiilor asupra 
sectorului și societății. Ele identifică și descriu cauzele sau atribuirea rezultatelor investiției și 
activităților sau alți factori în afara inițiativei. Evaluările sumative reprezintă, de asemenea, o 
analiză în profunzime a costurilor relative asociate inițiativei și fac judecăți privind adecvarea și 
acuratețea bugetării. Ele stau la baza inițiativelor viitoare, astfel încât să se evite greșelile, să se 
poată realiza eficientizarea și să se îmbunătățească eficacitatea investițiilor viitoare. 
 
Întrebări și metodologii majore pentru evaluările formative: 
 
Care a fost eficacitatea intervenției? 
Metodele observaționale și corelaționale pot fi folosite pentru a demonstra că obiectivele au 
fost într-adevăr atinse. Analiza implementării este de asemenea utilă pentru a determina dacă 
rezultatele pot fi atribuite în mod rezonabil intervenției și nu factorilor externi, independenți. 
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Care este rezultatul net la cel mai înalt nivel? 
În această situație este relevantă evaluarea eficacității costurilor și a raportului costuri / beneficii, 
împreună cu metode calitative care permit Ministerului să surprindă întreaga gamă de impacturi 
intenționate și neintenționate. Este important să fie lecții de învățat pentru viitoarele intervenții, 
astfel încât performanțele lor să fie îmbunătățite. 
 

3.3 ARANJAMENTE PRIVIND IMPLEMENTAREA 
Institutul de Științe ale Educației (ISE) poate fi contractat pentru fiecare dintre evaluări. ISE posedă 
cunoștințele necesare pentru a formula întrebări de evaluare pertinente și exploratorii, precum și 
experiența de a efectua anchete profunde cu privire la factorii de succes legați de strategii. 
 
ISE va raporta prin intermediul Ministerului către Grupurile de lucru și va face prezentări și 
recomandări fiecăruia dintre grupuri, după caz. 
 

3.4 PROGRAMARE ȘI COSTURI 
Programul de evaluare ia în considerare rolul Băncii Mondiale în susținerea capacității 
Ministerului de a implementa metodologia M&E în procesele sale operaționale. Ca atare, prima 
evaluare formativă va avea loc la sfârșitul anului 2017 și din nou la sfârșitul anului 2018. 
Următoarea evaluare va fi sumativă și va avea loc în 2020. 
 
2017 2018 2019 2020 
Monitorizare 
(trimestrială) 

Monitorizare 
(trimestrială) 

Monitorizare 
(trimestrială) 

Monitorizare 
(trimestrială) 

Evaluare formativă Evaluare formativă X Evaluare sumativă 
 
Costul trebuie negociat între părți. O estimare brută bazată pe experiența anterioară indică 65.000 
de euro pe strategie, pe evaluare. 
 

3.5 CUPRINSUL RAPORTULUI DE EVALUARE 
Tabel 4: Cuprinsul raportului de evaluare 
Cuprins Sumar detaliat 
Copertă Se specifică perioada de raportare și tipul de evaluare 
Rezumat executiv ● Rezumarea celor mai importante întrebări din anchetă per strategie 

● Evidențierea modificărilor majore față de perioadele anterioare de 
raportare 

● Evidențierea datelor neașteptate sau neobișnuite 
● Atragerea atenției cititorului asupra celor mai importante date din 

raport 
Metodologie ● O prezentare a proiectului evaluării 

● Un tabel care prezintă regiunile de colectare a datelor 
● Un tabel care prezintă instituțiile pe strategii și datele vizitelor 
● Un tabel care prezintă metodele utilizate pentru fiecare strategie 

(acestea nu pot fi aceleași pentru fiecare strategie) 
● Un tabel care prezintă categoriile de respondenți neinstituționali, pe 
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Cuprins Sumar detaliat 
strategie și dată 

● Un tabel care prezintă operatorul principal pentru fiecare strategie 
 
Toate tabelele pot fi însoțite de un text explicativ. 

Datele perioadei de 
raportare 

 

Secțiunea PTȘ  ● Profilul regiunii / orașului / instituției anchetate (inclusă în cercetare) 
● Profilul programului sau al activității anchetate 
● Întrebările cele mai importante ale anchetei 
● Discuția despre metoda utilizată (când, cum, cât, cât timp, unde) - 

discuția ar trebui să includă provocările întâmpinate în colectarea, 
accesibilitatea respondenților, accesibilitatea zonelor de învățare sau 
de programe 

● Discuția despre rezultatele anchetei care arată schimbări majore sau 
blocaje majore (tabele de date brute atașate ca anexă) 

● Analiza rezultatelor, tendințelor și concluziilor 
● Studii de caz 
● Tabel / grafic comparativ care prezintă valori de referință naționale, 

regionale și internaționale 
● Lecții învățate 
● Recomandări privind activitățile și strategia 
● Recomandări pentru următoarea evaluare, care să indice unde și ce 

instituții să fie vizitate, instrumentele care trebuie utilizate, 
programele care urmează să fie anchetate, termenele) 

● Tabele cadru de măsurare a performanței completate 

 
 
Secțiunea ÎPV  
Secțiunea ÎPT  
Secțiunea ES 

Anexe ● Tabele de date brute 
● Instrumente de eșantionare folosite 
● Instrumente finalizate 
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ANEXA 1: CADRUL DE MĂSURARE A PERFORMANȚEI 
 
 

Corespondență între vocabularul din Strategii și Metodologia unitară de M&E 

Strategii… 

Denumiri CMF 

Rezultat final (outcome) Rezultat imediat (Rezultat 
imediat) 

PTȘ Rezultate Măsuri 
ÎT Condiții de sprijin/piloni Acțiuni 

ÎPV Direcții de acțiune Măsuri 

ÎPT Obiective strategice/ Direcții de 
acțiune Acțiuni 

 
 

  
Reducerea părăsirii timpurii a școlii 

  
  
  
  
  

Etichetă  Rezultat imediat/ Tip măsură 
căreia îi corespunde Indicatori Valoare 

inițială 
Țintă 
finală  

Țintă 
2018 

Ținta 
la 

data  

     
Indicatori strategici      

ESL4.O.001     Rata părăsirii timpurii a școlii   0,113     

ESL4.O.002     Volumul părăsirii timpurii a școlii   
Max 

170.154 
persoane 

    

ESL.O.300     Rata brută de înscriere pentru grupa de vârstă 
0-5 ani 0,43 0,585     

ESL.O.301     Rata brută de înscriere pentru grupa de vârstă 
3-5 ani 0,838 0,93     

ESL.O.302     Rata brută de înscriere pentru grupa de vârstă 
0-2 ani 0,027 0,233     
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ESL.O.305     Rata brută de înscriere în ciclul primar și 
gimnazial 0,906 ≥ 96%     

ESL.O.306     Rata brută de înscriere - Primar 0,877 0,97     
ESL.O.307     Rata brută de înscriere – gimnazial 0,912 0,95     

ESL.O.308     Procentul de elevi analfabeți funcțional 0,4 ≤ 30%     

ESL.O.309     Procent de elevi cu performanțe scăzute la 
matematică 40.00% ≤ 30%     

ESL.O.310     Procent de elevi cu performanțe scăzute la 
citire 37.30% ≤ 30%     

ESL.O.311     
Rezultatele la examenul național de la 

sfârșitul clasei a VIII-a pe total si separat pe 
discipline 

75.00% ≥ 85%     

ESL.O.313     Rate de abandon școlar   cu 50%     
ESL.O.314     Reducerea ratelor de abandon școlar C5 0,026 ≤ 1,3%     
ESL.O.315     Reducerea ratelor de abandon școlar C1 0,02 ≤ 1,0%     
ESL.O.316     Reducerea ratelor de abandon școlar C7 0,018 ≤ 0,9%     

ESL.O.317     Rata de tranziție în învățământul liceal sau 
ÎPT 0,967 ≥ 98,5%     

  
Rezultat final 1: Accesul la Îngrijirea și Educația Timpurie a Copilului (ÎETC), punând accentul pe grupurile vulnerabile 

  

    
Rezultat imediat 1.1: Întărirea și 

consolidarea ÎETC pentru a crește 
eficiența 

Indicatori         

ESL4.P.021     Implementare curriculumul pentru educația 
antepreșcolară   realizat=1     

ESL4.P.022     Număr cadre didactice ante-preșcolar care au 
beneficiat de formare   14250 

cursanți     

ESL4.P.022b     Număr de cadre didactice, inspectori și 
educatori puericultori formați   12740     
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ESL4.P.022c     Număr de inspectori școlari din ante-
preșcolar care au fost beneficiat de formare   50     

ESL4.P.025     Cadrul legal  și operațional pentru asigurarea 
serviciilor de îngrijire și educație în creșe   realizat=1     

ESL4.P.101     Un cadru complet pentru ÎETC este adoptat   realizat=1     

ESL4.O.103   

Rezultat imediat 1.2: 
Recunoașterea rolurilor importante 
ale familiilor (copiii 0-3 ani) prin 
implicarea directă a acestora în 

programe de educație parentală și 
de conștientizare și furnizarea de 
stimulente financiare pentru a le 

sprijini 

Număr de programe comunitare și parentale 
în grădinițe și creșe   Fără țintă     

ESL4.O.104     Stimulentele financiare în antepreșcolar sunt 
în relație cu creșterea ratei de înscriere   Fără țintă     

ESL4.P.024     Tichete de creșă pentru grupuri vulnerabile   realizat=1     

ESL4.P.070     
Nr. beneficiari de scheme de sprijin pentru 

părinții din grupurile vulnerabile sau 
comunitățile dezavantajate 

  

143609 
părinți 

sprijiniți 
(20% din 

total) 

    

ESL4.P.072   

Rezultat imediat 1.3: Colaborarea 
cu autoritățile locale, comunitățile, 

părinții și alți factori interesați 
pentru a garanta sprijinul adecvat 

în scop de înscriere și retenție 

Nr. creșe sprijinite prin "Elaborarea 
mecanismului de a sprijini EÎTC prin 

parteneriate locale între autorități, comunități, 
părinți și ONG-uri. Acest mecanism trebuie 

să fie o condiție de implicare în înființarea de 
noi creșe/servicii de educație timpurie 

antepreșcolară" 

  286 1562 
creșe   
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ESL4.P.028   

Rezultat imediat 1.4: Elaborarea 
de noi abordări pentru a garanta 

furnizarea unui număr suficient de 
cadre didactice calificate 

(educatori puericultori), mai ales 
în zonele rurale dezavantajate 
(inclusiv stimulente financiare, 

scheme de mobilitate) 

Număr burse lunare pentru cadre didactice în 
antepreșcolar pentru a lucra în zone 

dezavantajate (900 EURO pe lună, timp de 
un an) 

  2262 
6595 
cadre 

didactice 
  

ESL4.P.074     

Număr beneficiari pentru "Introducerea 
schemelor de mobilitate, inclusiv a 

stimulentelor financiare, pentru cadre 
didactice și educatori puericultori debutanți 

din zonele rurale/dezavantajate" 

        

  
Rezultat final 2: Învățământul primar și gimnazial este asigurat tuturor 

  

ESL4.P.038   

Rezultat imediat 2.1: Elaborarea și 
implementarea planurilor de 

furnizare a accesului adecvat la 
educație de calitate, în special 

pentru copiii din grupurile în risc 

Număr beneficiari formare pentru cadrele 
didactice (din învățământul primar) din 

zonele rurale 
  

6.182 (5% 
din numărul 

total) 
    

ESL4.P.076     

Nr. beneficiari pentru "Acordarea de sprijin 
financiar suplimentar copiilor aflați în situație 
de risc și familiilor lor, prin transfer de bani 
condiționat, costuri de transport, rechizite 

etc., pentru eliminarea obstacolelor privind 
înscrierea și menținerea în învățământul 

obligatoriu" 

  92.749 copii 
sprijiniți     

ESL4.P.077     
Nr. beneficiari pentru "Elaborarea și 
furnizarea de programe de mentorat, 

părinților și elevilor" 
  

60.317 
părinți și 

elevi 
sprijiniți 
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ESL.O.312   

Rezultat imediat 2.2: Înființarea 
unui grup de cercetare în cadrul 
MECȘ pentru a studia reformele 

educaționale (inclusiv tehnologice) 
și provocările specifice României 

Număr de proiecte de cercetare finanțate de 
către grupul de cercetare din MECȘ, care au 

produs rezultate fezabile 
  nespecificat     

ESL4.P.040b     
Înființarea unui grup de cercetare, în cadrul 

MECȘ, pentru a studia reformele 
educaționale: costuri 

   1500000 
EUR      

ESL4.P.050   

Rezultat imediat 2.3: Înființarea 
unui sistem de dezvoltare 

profesională continuă a cadrelor 
didactice, prin MECȘ 

Număr de stagii scurte de formare, la locul de 
muncă și într-un sistem de mentorat colegial, 

pentru cadrele didactice din comunitățile 
dezavantajate/izolate. 

  1855     

ESL4.P.080     

Nr. beneficiari "Elaborarea și furnizarea unui 
program special de dezvoltare profesională 

continuă (o zi pe lună) pentru cadre didactice, 
în general, și pentru cele care lucrează cu 

grupuri vulnerabile sau în comunități 
vulnerabile, în special; aceste programe pot 

include stagii de practică în comunități 
izolate" 

  
123.640 
profesori 
instruiți 

    

ESL4.P.113     Sistemul de dezvoltare profesională este 
funcțional   realizat=1     

ESL4.P.082   

Rezultat imediat 2.4: Sprijinirea 
comunităților și școlilor să 

realizeze un echilibru al populației 
reprezentative în clase 

Număr de evenimente și activități expunând 
diversitatea culturală a României, eliminarea 

prejudecăților și valorizarea identității 
naționale 

  2.011 
evenimente     

ESL4.P.116     Număr de școli sprijinite, unde clasele 
reflectă un echilibru al profilului populației   4022     

Rezultat final 3: Sistem de avertizare timpurie elaborat și consolidarea  programelor remediale și de sprijin pentru elevii aflați în risc în 
învățământul obligatoriu 
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ESL.O.318   

Rezultat imediat 3.1: 
Îmbunătățirea condițiilor și  a 

calității programelor SDS oferite 
elevilor din grupurile aflate în risc, 
prin elaborarea și stabilirea unor 

standarde de calitate pentru 
programele remediale (fără a 

împiedica abordările inovatoare) 

Număr de programe SDS grupate pe: 
a) concept nou b) extracurricular c) remedial 

d) școală/comunitate/ONG 
  Nespecificat      

ESL4.P.054     Număr școli unde funcționează programul 
"Școală după școală"   

Mai multe 
școli decât 
în prezent 

    

ESL4.P.055b     

Nr. beneficiari: includerea în programul 
"Scola după Scoală" a unei scheme de 

fonduri nerambursabile pentru a promova 
inovarea la nivel de școală 

  92.749 copii 
sprijiniți     

ESL4.P.085   

Rezultat imediat 3.2: Elaborarea 
unor sisteme de detectare și 
intervenție timpurie pentru 

identificarea copiilor aflați în risc 
de repetenție sau abandon școlar 

Elaborarea unor sisteme de 
detectare/avertizare și intervenție timpurie 
pentru identificarea copiilor aflați în risc de 

repetenție sau abandon școlar 

  25,000 EUR     

ESL4.O.120   

Rezultat imediat 3.3: Finalizarea și 
sprijinirea inițiativelor existente, 

dar fragmentate, de consiliere 
pentru elevii din interiorul și din 

afara sistemului de educație (elevi 
care au părăsit sistemul) 

Număr de elevi din afara școlii care s-au 
întors la școală   Nicio țintă     

ESL4.P.059     Număr consilieri școlari instruiți   
1000 

persoane 
formate 

    

ESL4.P.059bb     Număr consilieri școlari angajați raportați la 
numărul de elevi 1 la 1600 

1 consilier 
la 800 de 

elevi 
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ESL4.P.119     

Număr copii consiliați prin "Acordarea 
serviciilor de consiliere de către specialiști, 

care vor contribui la elaborarea, printre altele, 
a unor planuri educaționale de dezvoltare 
personalizată pentru copiii în risc de PTȘ–

plan care va include aspecte precum: 
orientare, integrare în mediul școlar,  trasee 

ÎPTI etc." 

  
250.512 

copii 
consiliați  

    

ESL4.P.121     GRP (gross rating point) - Evaluarea ratei de 
audiență – campanii media   Fără țintă     

  
Rezultat final 4: Îmbunătățirea atractivității, calității și relevanței ÎPTI 

  
  
  
  

ESL.O.319   

Rezultat imediat 4.1: Creșterea 
atractivității și relevanței ÎPT prin 
reproiectarea rutelor ÎPT pentru a 

crește flexibilitatea și 
permeabilitatea 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 

Rata brută de înscriere în ÎPTI 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,516 ≥ 58,6%     

ESL.O.320     Numărul total de elevi înscriși în ÎPTI 19,229 154,746     
ESL.O.321     Rata de finalizare a ÎPT 0,94 ≥98,5%     
ESL.O.322     Rata de ocupare a absolvenților din IPT 0,526 ≥75,0%     

ESL4.P.091     

Elaborarea și implementarea măsurilor de 
sprijin personalizat pentru elevii ÎPT în risc 

de abandon , în special elevii din familii 
sărace, de etnie romă sau elevi cu dizabilități 

  realizat=1     

ESL4.P.061b     
Număr ateliere beneficiare a măsurilor de 
¨Îmbunătățire a atelierelor de lucru în școli 
VET, sprijinite cu 75.000 Euro (în medie)¨ 

  667 ateliere     
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ESL4.O.122   

Rezultat imediat 4.2: Reformarea 
și îmbunătățirea sistemului ÎPT 

prin reformă curriculară, formarea 
personalului didactic și 

consolidarea managementului prin 
legături mai solide și creative cu 

piața muncii 

Număr  de persoane care finalizează școala 
prin ÎPT   Fără țintă     

ESL4.P.062     

Elevi care beneficiază de „stimulente 
financiare pentru angajatori, care să 

încurajeze sectorul de ocupare și care să ofere 
posturi relevante pentru formarea la locul de 
muncă a elevilor din ÎPT (6 luni a câte 250 

EUR/elev VET)” 

  154.746 
elevi     

ESL4.P.093     

Număr formatori beneficiari ai "Furnizarea 
de programe de formare pentru directorii de 

școală, cadrele didactice, instructorii și tutorii 
din companii pentru o corelare mai bună cu 

nevoilor pieței muncii" 

        

ESL4.P.125     Număr de profesori implicați în predare și 
mentorat care au beneficiat de formare   Fără țintă     

ESL4.P.127     Număr de stagii de practică   Fără țintă     
  

Rezultat final 5: Ofertă adecvată de programe educaționale A Doua Șansă 
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ESL.O.323   

Rezultat imediat 5.1: Mecanismul 
de asigurare a unei largi acoperiri 

a 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 
superioare calitativ și al unei 
formări a cadrelor didactice 

îmbunătățite (inclusiv programele 
A Doua Șansă ÎPT) 

Număr total de înscrieri în programul A Doua 
Șansă 8589 10736     

ESL.O.324     Număr total de înscrieri în programul A Doua 
Șansă - URBAN 2577 3221     

ESL.O.325     Număr total de înscrieri în programul A Doua 
Șansă – RURAL 6012 7515     

ESL.O.326     

Implementarea de măsuri de sprijin pentru 
absolvenții programului A Doua Șansă, 

pentru integrarea pe piața muncii sau 
continuarea educației 

  realizat=1     

ESL4.P.054c     Extinderea programelor ADȘ (A Doua 
Șansă) în toate județele   42 județe     

  
Rezultat final 6: Capacitatea MECȘ de planificare strategică și implementare a strategiilor educaționale 

  
  
  
  

ESL.O.328   

Rezultat imediat 6.1: 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 pe bază de dovezi 

Îmbunătățirea calității planificării și pregătirii 
strategiilor educaționale folosind modele 

eficiente de planificare financiară bazate pe 
dovezi 

Nu poate fi 
măsurat la 
nivel de 
sistem 

Poate fi 
măsurat la 
nivel de 
sistem 
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ESL4.P.130     Număr de rapoarte de M&E   12     
 
 

  
Strategia privind Învățământul Terțiar 

  
  
  
  
  

  
Rezultat final 1: Asigurarea unei finanțări adecvate și eficiente 

  
  
  
  

  
  

 Indicatori 
  

    

TER.O.C1.1   

Rezultat imediat 1.1:  
Creșterea finanțării alocate pentru 

învățământ terțiar progresiv în următorii 
ani 

% din PIB cheltuit pentru învățământ 
superior   1,30%     

TER.O.C1.2   

Rezultat imediat 1.2:  
Alocarea de finanțare suplimentară 

(program pilot cu 10%) prin finanțarea 
performanței, pentru a îndrepta sistemul 
către obiectivele de politică și rezultatele 

finale dorite 

Ponderea alocărilor pe bază de 
performanță din alocarea publică 

totală 
  nespecificat     

  
Rezultat final 2: Promovarea guvernanței eficiente 

  
  
  
  

  
  

 Indicatori 
  

    

TER.O.C2.1   
Rezultat imediat 2.1: Creșterea rolului și 
al reprezentării părților interesate cheie, 
mai ale a celor externe, în guvernanță 

Numărul părților interesate din 
exterior implicate în procesele / 

structurile formale de guvernanță ale 
instituțiilor de învățământ terțiar 

  nespecificat     
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TER.O.C2.2   

Rezultat imediat 2.2:  
Recalibrarea nivelului de autonomie 
instituțională în strânsă și echilibrată 
legătură cu asumarea responsabilității 

publice față de performanță, în raport cu 
așteptări bine definite  

 

Realizarea unei analize comparative a 
consecvenței României față de 

tendințele europene 
  realizat 

(0/1)     

TER.O.C2.3a   

Rezultat imediat 2.3:  
Desfășurarea unui exercițiu de 

clasificare bazat pe date care respectă 
misiunile instituțiilor  

 

Elaborarea și publicarea unui sistem 
de clasificare (și justificarea sa în 

raport cu toți parametrii importanți 
pentru activitatea instituției - 
educație, cercetare, relevanța 

calificărilor pentru mediul socio – 
economic, rolul social și de motor al 

dezvoltării regionale, precum și 
gradul de internaționalizare a 

activităților instituțiilor respective) 

  realizat 
(0/1)     

TER.O.C2.4     

Publicarea clasificării universităților 
pe baza metodologiei de clasificare 

elaborate, a datelor culese și 
justificarea modului de realizare a 

clasamentului în raport cu toți 
parametrii importanți pentru 

activitatea instituției 

  realizat 
(0/1)     

  
Rezultat final 3: Utilizarea monitorizării și evaluării datelor pentru elaborarea politicilor bazate pe evidențe 

  
  
  
  

    
Indicatori      

TER.O.C3.1   
Rezultat imediat 3.1: 

Realizarea unui studiu tracer pentru a 
urmări performanța absolvenților 

Date colectate la 24 de luni după 
absolvire, referitoare la ocupare, 
venit, planuri privind continuarea 

educației, gradul de satisfacție, etc. 

  realizat 
(0/1)     
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TER.O.C3.10     
Realizarea unui sistem de 

monitorizare a performantei 
absolvenților 

  realizat 
(0/1)     

TER.O.C3.11     Număr de studenți monitorizați   realizat 
(0/1)     

TER.O.C3.12     

Studiu la nivelul angajatorilor cu 
privire la gradul de satisfacție asociat 
absolvenților, evoluția competențelor 

acestora, aspecte ce trebuie 
îmbunătățite 

  realizat 
(0/1)     

TER.O.C3.2     

Date despre studenți care descriu 
angajarea / experiența acestora, 

precum și date privind veniturile și 
cheltuielile acestora (colectare în ani 

pari) 

  realizat 
(0/1)     

TER.O.C3.3   

Rezultat imediat 3.2:   
Realizarea unui exercițiu de clasificare 
bazat pe date, care respectă misiunile 

diverse ale instituțiilor  

Date de la instituțiile de învățământ 
superior cu privire la studenții 

înmatriculați în funcție de program, 
locul de proveniență 

(internațional/național, urban /rural), 
educația anterioară etc. (colectare 

anuală) 

  realizat 
(0/1)     

TER.O.C3.4     
Date privind funcția, salariul și 

calificările personalului didactic și de 
cercetare (colectare anuală) 

  realizat 
(0/1)     

TER.O.C3.5     

Date privind istoricul socio-
economic, etnic, privind dizabilitățile 
etc. al noilor studenți (colectare în ani 

impari) 

  realizat 
(0/1)     
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TER.O.C3.7     

Date privind studenții înscriși în anul 
anterior care nu au continuat studiile 
și studenții nou înscriși care au fost 

anterior într-o altă instituție 
(colectare anuală) 

  realizat 
(0/1)     

TER.O.C3.8     Numărul absolvenților pe 
program/domeniu de studiu   realizat 

(0/1)     

  
Rezultat final 4: Angajarea sectorului pentru îmbunătățirea participării în toate domeniile  

  
  
  
  

    

Rezultat imediat 4.1:  
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  

Indicatori strategici         

TER.O.P1.10     Rate de înscriere a absolvenților de 
ÎS în ÎT   nespecificat     

TER.O.P1.10a     Rate de înscriere a studenților 
netradiționali  (adulți)   nespecificat     

      Indicatori         

TER.O.P1.1     

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 

  realizat 
(0/1)     

TER.O.P1.2     Cuantumul burselor acordate   nespecificat     
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Rezultat imediat 4.2:  
Creșterea transparenței informațiilor și 

oferirea de îndrumare privind 
oportunitățile educaționale și rezultatele 

finale, pentru alegerile privind 
alternativele educaționale și reducerea 

abandonului 

Indicatori Strategici         

TER.O.P1.8     Numărul studenților înmatriculați   nespecificat     

TER.O.P1.8b      

Rata de participare a tinerilor din 
medii dezavantajate (mediul rural, 

etnie roma, cu dizabilități, din 
familii cu venituri scăzute, orfani 

sau din centre de plasament, etnici 
români din afara granițelor, 

respectiv adulți) 

  nespecificat     

TER.O.P1.9     Rata de absolvire a studenților 
înmatriculați   nespecificat      

      Indicatori         

TER.O.P1.3     
Numărul instituțiilor de învățământ 
terțiar cu infrastructură educațională 
reabilitată, modernizată și echipată 

  
nespecificat 

    

TER.O.P1.4     
Numărul IÎT care au realizat studii 

privind gradul de satisfacție în urma 
sesiunilor de orientare profesională 

  
nespecificat 

    

TER.O.P1.5     

Numărul IÎT care publică pe website 
indicatori care reflectă asigurarea 
orientării privind oportunitățile și 
rezultatele educaționale pentru a 

sprijini alegerile făcute și a reduce 
abandonul 

  

nespecificat 
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TER.O.P1.6     
Numărul IÎT care publică pe website 
indicatori care reflectă transparența 

instituțională 
  nespecificat     

    

Rezultat imediat 4.3:  
Încurajarea atragerii de studenți din 
grupurile subreprezentate și ce celor 

netradiționali, inclusiv adulți 

Indicatori Strategici         

TER.O.P1.10a     Rata de înscriere pentru fiecare 
grup țintă   nespecificat     

TER.O.P1.9a     Rata de absolvire pentru fiecare 
grup țintă   nespecificat     

      Indicatori         

TER.O.P1.7     

Numărul instituțiilor de ÎT care 
implementează măsuri pentru 
atragerea tinerilor din grupuri 

subreprezentate și a celor 
netradiționale (mediul rural, etnia 
roma, cu dizabilități, din familii cu 

venituri scăzute, orfani sau din centre 
de plasament, etnici români din afara 

granițelor), inclusiv a adulților = 
grupuri țintă 

  nespecificat     

    

Rezultat imediat 4.4:  
Consilierea tinerilor pentru a lua decizii 

informate în legătură cu continuarea 
învățământului terțiar  

Indicatori strategici         

TER.O.P1.11     Rate de menținere în sistem a 
studenților   nespecificat     

  
Rezultat final 5:  Promovarea creării unor programe de studii flexibile, de înaltă calitate  
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Rezultat imediat 5.1:  
Revizuirea curriculei și elaborarea 

evaluării pentru competențe transversale 
și anteprenoriale 

Indicatori         

TER.O.P2.9     

Revizuirea curriculumului (1) și 
elaborarea unor modalități de 
evaluare pentru competențele 

transversale (2) și antreprenoriale (3) 

  

realizat (0-
3) (pentru 

fiecare 
element 

0/1) 

    

TER.O.P2.1     

Actualizarea sistemului naţional de 
asigurare externă a calităţii prin 

fundamentarea programelor de studii 
pe evaluarea nevoilor de pe piaţa 

muncii în ceea ce priveşte 
învăţământul terțiar universitar și 

non-universitar (dezvoltarea 
mecanismelor de anticipare a 

competențelor) 

  realizat 
(0/1)     

TER.O.P2.7     

Numărul IÎT angajate în procese de 
proiectare și revizuire curriculară 
pentru competențele și abilitățile 

transversale 

  

nespecificat 

    

TER.O.P2.3     

Numărul de IÎT care au proiectat 
curriculum universitar nou pornind 

de la competențe profesionale 
solicitate pe piața muncii 

  

nespecificat 

    

TER.O.P2.4     
Numărul de calificări corelate cu 

piața muncii și Cadrul European al 
Calificărilor 

  
nespecificat 
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TER.O.P2.5     

Numărul de noi programe de studii 
universitare / postuniversitare aferent 
respectivelor calificări (corelate cu 
piața muncii și Cadrul European al 

Calificărilor) 

  

nespecificat 

    

TER.O.P2.11   

Rezultat imediat 5.2 
Asigurarea oportunităților de formare 

pedagogică pentru doctoranzi; sprijinirea 
dezvoltării profesionale pe tot parcursul 

carierei personalului didactic  
 

Procent al personalului didactic care 
beneficiază anual de formare 

profesională 
  

nespecificat 

    

TER.O.P2.2   

Rezultat imediat 5.3:  
Introducerea unor programe de studiu 

aplicate sau orientate pe carieră, 
realizând studii și implementând proiecte 
pilot (formare duală pentru învățământ 

tehnic terțiar) 

Analiza posibilității extinderii 
formării de tip dual la nivelul 

învățământului terțiar din domeniul 
tehnic 

  realizat 
(0/1)     

TER.O.P2.6     
Numărul de programe de studii 

pentru învățământul non-universitar 
terțiar nou introduse 

  
nespecificat 

    

TER.O.P2.8   
Rezultat imediat 5.4:  

Dezvoltarea ofertei TIC pentru a 
completa oferta actuală 

Numărul IÎT în care există un 
program pilot vizând îmbunătățirile 

TIC 
  

nespecificat 
    

  
Rezultat final 6: Promovarea unei interacțiuni strategice cu industria   

  
  
  

    

Rezultat imediat 6.1:  
Dezvoltarea unui program național care 

promovează dialogul dinamic și 
continuu între sectorul de învățământ și 

cel de afaceri 

Indicatori         
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TER.O.P3.1     

Stabilirea și desemnarea unui comitet 
format din reprezentanți ai părților 

interesate care să monitorizeze 
implementarea acestei strategii 

  realizat 
(0/1)     

TER.O.P3.2     
Monitorizarea progresului și 

atingerea obiectivelor prin utilizarea 
indicatorilor de performanță 

  realizat 
(0/1)     

TER.O.P3.3     

Comitetul de monitorizare este 
format din reprezentanți ai studenților 

(1), cadrelor didactice (2), 
managerilor (3), angajatorilor (4), 
ministerului educației (5) şi altor 

autorităţi și instituţii (6) 

  

realizat (0-
6) (pentru 

fiecare 
element 

0/1) 

    

TER.O.P3.4     

Comitetul de monitorizare stabilește 
programe/planuri de acțiune (1), 

termene eșalonate (2) şi 
responsabilităţi (3), indicatori (4) şi 

ţinte (5) pentru a asigura 
continuitatea orientărilor strategice 

asumate prin prezentul cadru 

  

realizat (0-
5) (pentru 

fiecare 
element 

0/1) 

    

TER.O.P3.5     

Diseminarea informațiilor și a 
rapoartelor anuale privind progresul 
implementării cadrului strategic în 

întregul învăţământ terțiar și în 
rândul părților externe interesate 

  realizat 
(0/1)     

TER.O.P3.7     Identificarea programelor /planurilor 
de acțiune și a activităților aferente   realizat 

(0/1)     

TER.O.P3.10   

Rezultat imediat 6.2:  
Implicarea angajatorilor în elaborarea și 

livrarea programelor, sprijinirea 
schimburilor de experiență ale 

profesorilor și includerea practicii în 
cursuri 

Numărul IÎT care au revizuit și 
implementat reglementările privind 

programele de stagii de practică 
  nespecificat     
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TER.O.P3.11     
Numărul programelor de învățare la 

locul de muncă derulate în parteneriat 
IÎS și mediul de afaceri 

  nespecificat     

TER.O.P3.6     
Identificarea nevoilor de formare (1) 

și a resurselor necesare (2) pentru 
implementarea cadrului strategic 

  

realizat (0-
2) (pentru 

fiecare 
element 

0/1) 

    

TER.O.P3.8     Numărul angajatorilor ai căror 
angajați predau în cadrul IÎT   nespecificat     

    
Rezultat imediat 6.3:  

Crearea unei funcții de legătură cu 
industria, în cadrul fiecărei instituții 

Indicatori Strategici         

TER.O.P3.13     Rata de ocupare a proaspeților 
absolvenți   nespecificat     

      Indicatori         

TER.O.P3.9     
Numărul de IÎT care derulează studii 

privind gradul de satisfacție a 
angajatorilor 

  
nespecificat 

    

TER.O.P3.12     
Ponderea IÎT care au puncte de 

legătură (birou / departament) cu 
agenţii economici 

  
nespecificat 

    

 
 

  
Strategia de învățare pe tot parcursul vieții 

  
  
  
  
  

  
  

Indicatori strategici 
  

    

LLL1.O.064     Participarea adulților (25-64) la 
educație și formare 1,30% 10,00%     
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LLL4.O.024     
Număr de adulți care participă la 

programe de învățare pe tot 
parcursul vieții pe durata unui an 

        

LLL4.O.025     

Număr firme ce angajează adulți 
care au participat la învățarea de-a 

lungul vieții și au obținut un 
certificat de calificare (la 6 luni de 

la absolvire) 

        

 
Rezultat final 1: Recunoaşterea învăţării anterioare, inclusiv a competențelor obţinute în străinătate 

 
 
 
 

  
  

 Indicatori strategici 
  

    

LLL1.O.006     
Numărul de absolvenți din 

programele de ÎPV cu competenţe 
certificate 

49000 151200     

LLL1.P.009     

Furnizarea de formare pentru 
36.540 de persoane în vederea 

dezvoltării de competențe 
antreprenoriale 

  36540     

      Indicatori         

LLL1.O.001   

Rezultat imediat 1.1:  
Sprijinirea unui număr estimativ 

de 210 Centre de evaluare și 
furnizarea de asistenţă tehnică 

ANC pentru extinderea 
mecanismului de recunoaştere, 
validare şi certificare a învăţării 
anterioare (3 etape: proiectare, 

testare şi implementare) 

Numărul de centre de evaluare 
acreditate/autorizate 62 210     
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LLL1.O.005     
Numărul de centre de evaluare 

acreditate  să recunoască certificările 
obţinute în străinătate 

  29     

LLL1.O.008     
Numărul de persoane cu calificări 
obţinute în străinătate, atestate în 

România 
0 72750     

LLL1.P.004     
Mecanism funcţional pentru 

recunoaşterea, validarea şi certificarea 
învăţării anterioare 

  1     

  
Rezultat final 2: Implicarea unităților de învăţământ profesional și tehnic și a instituțiilor de învățământ superior în ÎPV  
  
  
    

   
Indicatori 

 
    

LLL2.P.010   

Rezultat imediat 2.1:  Asigurarea 
sprijinului a 7.800 profesori care 

participă la formare privind 
educaţia pentru adulţi 

Numărul de profesori ai unităților de 
învățământ profesional și tehnic și a 
universităților, formați pentru ÎPV 

0 7800 
profesori     

LLL2.P.011   

Rezultat imediat 2.2:  
Formarea a 596 de cadre de 
conducere din universități 

(rectori, decani, etc.) în vederea 
asigurării unei bune gestiuni a 

programelor de formare continuă 

Numărul de membri din conducerea 
unităților de învățământ profesional și 

tehnic și a universităţilor, formați 
pentru ÎPV 

0 
596 cadre 
conducere 
universități 

    

LLL2.O.012   

Rezultat imediat 2.3:  
Acreditarea unor programe de 
formare continuă în școli sau 
universități în parteneriat cu 
furnizori de FPC - societăţi 

private sau ONG-uri 

Numărul de universități care oferă 
programe de ÎPV        
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LLL2.O.015     

Număr de programe de formare 
continuă în școli sau universități în 

parteneriat cu furnizori de FPC 
societăţi private sau ONG-uri 

       

LLL2.O.015b     Număr de programe de formare 
continuă în școli sau universități         

LLL2.P.013     
Legiferarea unor instrumente de 

finanțare pentru oferirea de ÎPV de 
către universități 

       

LLL2.P.014     

Numărul de furnizori de ÎPTC care 
beneficiază de măsuri de dezvoltarea a 

capacităţii pentru furnizarea de 
programe calitative relevante pentru 

piaţa muncii 

0 50     

LLL2.P.016   

Rezultat imediat 2.4:  
Asigurarea formării și certificării 
competențelor pentru un număr 

de 75.000de adulți 

Asigurarea formării și certificării 
competențelor pentru un număr de 
75.000 de adulți prin Instituții de 
învățământ superior, unități de 

învățământ  profesional și tehnic 

  75000     

  
Rezultat final 3: Sprijinirea participării la programele europene de mobilitate 

  
  
  
  

  
  

Indicatori 
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LLL3.P.017   

Rezultat imediat 3.1  
Asigurarea accesului la 

programele de mobilitate 
ERASMUS+, finanţate prin 
programul UE-ÎPV, pentru 

25.000 de adulţi(personal din 
invatamantul superior si 
preuniversitar, directori, 

consilieri, formatori, inspectori,  
etc.); 3.2 Asigurarea accesului la 
programele de mobilitate, pentru 

a obţine competenţe 
practice/tehnice pentru 38.000 de 

elevi și studenți 

Numărul de participanți la programele 
de mobilitate UE defalcate pe 

următoarele distincții: personal din 
preuniversitar, din superior, formator 
în educația adulților, elevi și studenți, 

etc. 

50.118 
(1998-
2013) 

      

  
Rezultat final 4: Finanţare pentru diversificarea ofertei 

  
  
  
  

   Indicatori      

LLL4.O.018   

Rezultat imediat 4.1: Crearea a 
36 de CCÎP într-o fază pilot, 

(furnizarea de granturi pentru a 
acoperi costuri de personal şi 
costuri operaţionale, campanii 
pentru promovarea serviciilor, 
parteneri locali, activităţi de 
formare pentru personal şi 
beneficiari din comunitatea 

locală)                                                        
Rezultat imediat 4.2:  Crearea a 
219 de CCÎP în faza naţională, 

urmând fazei pilot 

Numărul de Centre Comunitare de 
Învăţare Permanentă (CCÎP)   

255 (36 
pilot; 219 în 

faza 
națională) 
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LLL4.O.019   

Rezultat imediat 4.3:   
Sprijinirea înfiinţării unui 
organism/departament de 

coordonare a CCÎP 

 Acoperire naţională a CCÎP         

LLL4.O.020     Înființare unui organism/departament 
de coordonare a CCÎP   1     

LLL4.P.021   

Rezultat imediat 4.4:   
Formarea a 127.500 de persoane, 
membri ai comunităţilor locale, 
în achiziționarea de competențe 
în cadrul CCÎP (500 persoane * 

255 CCÎP). 

Numărul de persoane care beneficiază 
de cursuri prin intermediul CCÎP   

127500 (500 
persoane * 
255 CCÎP) 

    

LLL4.P.022     Număr de programe furnizate         
  

Rezultat final 5: Finanţare pentru creşterea cererii de ÎPV 
  
  
  
  

  Indicatori     

LLL5.O.026   

Rezultat imediat 5.1:  
Sprijinirea participării a45.000 de 

adulţi care au părăsit timpuriu 
şcoala cu un nivel scăzut de 

calificare pentru dobândirea de 
competenţe de bază sau 

transversale 

Sprijinirea participării a 45.000 de 
adulţi care au părăsit timpuriu şcoala 
cu un nivel scăzut de calificare pentru 
dobândirea de competenţe de bază sau 

transversale 

  45000     

LLL5.O.028   

Rezultat imediat 5.2:  
Sprijinirea participării, în vederea 
încheierii a 125.000 de contracte 
de ucenicie pentru persoanele cu 

un nivel redus de calificare 

Numărul de persoane care beneficiază 
de contracte de ucenicie subvenţionate 0 125000     
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LLL5.O.027   

Rezultat imediat 5.3:  
Furnizarea de stimulente 

financiare/ subvenții pentru 
100.000 de angajaţi cu 

competenţe reduse pentru a 
dobândi competenţe transversale 

Numărul de angajaţi cu competenţe 
reduse şi alţi adulţi care participă la 

formare pentru competenţe 
transversale cu sprijinul stimulentelor 

financiare 

  100000     

  
Rezultat final 6: Sprijinirea șomerilor și persoanelor inactive, inclusiv prin stimulente financiare și consiliere 

  
  
  
  

  
   

Indicatori strategici 
  
  

    

LLL6.O.033     
Numărul de şomeri consiliați care 
devin angajaţi (cumulativ din 2014 

până în 2020) 
0 125000     

LLL6.O.034     Numărul de şomeri consiliaţi 36000 250000     

  
  

 Indicatori 
  
  

    

LLL6.P.032   

Rezultat imediat 6.1:  
Furnizarea de stimulente 

financiare/ subvenții pentru 
servicii integrate de consiliere 
pentru 250.000 de şomeri și 

persoane inactive(acestea vor 
acoperi serviciile de testare 

iniţială şi consiliere profesională) 

Furnizarea de stimulente financiare/ 
subvenţii angajatorilor pentru 

recrutarea şomerilor și a persoanelor 
inactive  în programe de ucenicie, 

stagii de practică şi plasare de locuri 
de muncă 

        

LLL6.P.031   

Rezultat imediat 6.2:  
Furnizarea de stimulente 

financiare/ subvenţii angajatorilor 
pentru recrutarea a 125.000 de 

angajaţi noi 

Furnizarea de stimulente financiare/ 
subvenţii angajatorilor pentru 

recrutarea de noi angajați care au 
absolvit programe de formare în 

ultimele 6 luni 

  125000 noi 
angajați      
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Rezultat final 7: Consolidarea și asigurarea finanţării pentru încurajarea pieței de învățare pe tot parcursul vieții inclusiv prin îmbunătățirea 
serviciilor de consiliere  

LLL7.P.035   

Rezultat imediat 7.1:  
Crearea şi sprijinirea a 130 de 
parteneriate între unitățile de 

învățământ profesional și tehnic, 
instituţiile de învăţământ 

superior, angajatori, instituţii de 
cercetare şi furnizorii de formare 

pentru servicii de consiliere şi 
programe de formare 

Numărul de parteneriate încheiate  
între unitățile de învățământ 

profesional și tehnic, instituţiile de 
învăţământ superior, angajatori, 

instituţii de cercetare şi furnizorii de 
formare pentru servicii de consiliere şi 

programe de formare 

  130     

LLL7.O.036   

Rezultat imediat 7.2:  
.Sprijinirea activităţilor de 
consiliere pentru 65.000 de 

persoane, membri ai 
comunităților marginalizate 

beneficiare de servicii integrate 
(atât online cât şi faţă în faţă, 
programe de 8 ore care includ 
testarea iniţială şi consilierea) 

Numărul de persoane consiliate şi 
formate prin CCÎP pentru competenţe, 
membri ai comunităților marginalizate 

beneficiare de servicii integrate 

  65000     

LLL7.O.038   

Rezultat imediat 7.4:  
Furnizarea de stimulente 

financiare pentru 150.000 de 
persoane din grupurile 

subreprezentate (tineri în tranziţie 
de la sistemul de învăţământ la 
piaţa muncii, persoane care au 

părăsit timpuriu şcoala, persoane 
aflate în căutarea unui loc de 

muncă) pentru servicii de 
consiliere 

Numărul de persoane beneficiare ale 
măsurii „Furnizarea de stimulente 

financiare pentru 150.000 de persoane 
din grupurile subreprezentate (tineri în 
tranziţie de la sistemul de învăţământ 

la piaţa muncii, persoane care au 
părăsit timpuriu şcoala, persoane 

aflate în căutarea unui loc de muncă) 
pentru servicii de consiliere” 

0 150000     
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LLL7.P.040   

Rezultat imediat 7.5: Furnizarea 
de granturi de valoare mică 

pentru 500 de organizaţii şi/sau 
departamente pentru a oferi 

servicii de consiliere de calitate 
ridicată 

Număr de furnizori de servicii de 
consiliere implicați în activități 
specifice (rezultat al activității 

"Furnizarea de granturi de valoare 
mică pentru 500 de organizaţii şi/sau 

departamente pentru a oferi servicii de 
consiliere de calitate ridicată") 

  500     

LLL7.P.041   

Rezultat imediat 7.6: Furnizarea 
de stimulente financiare/ 

subvenții pentru 180.000 cursanți 
în învățământ profesional și 
tehnic pentru a participa la 

formarea profesională 

Număr de cursanți sprijiniți în 
participarea la ÎPV (rezultat al 

activității "Furnizarea de stimulente 
financiare/ subvenții pentru 180.000 
cursanți în învățământ profesional și 
tehnic pentru a participa la formarea 

profesională") 

  180000     

LLL7.P.042   

Rezultat imediat 7.7: Crearea 
unui mecanism pentru anticiparea 
competenţelor necesare pe piața 

muncii 

Crearea unui mecanism pentru 
anticiparea competențelor necesare pe 

piața muncii 
  1     

LLL8.P.062     

coordonare mai bună/ consolidarea 
capacității ministeriale/ departament 

de coordonare între MEN și 
Ministerul Muncii 

        

  
Rezultat final 8: Îmbunătăţirea calităţii şi a disponibilităţii informaţiilor 

  
  
  
  

LLL8.O.045   

Rezultat imediat 8.1: Crearea şi 
dezvoltarea unui portal de 
informare pentru firme şi 

furnizorii de formare pentru a 
îmbunătăţi disponibilitatea şi 

calitatea informaţiilor 

Numărul de utilizatori care accesează 
portalul de informare pentru firme şi 

furnizorii de formare 
  

10000 
utilizatori 
înregistrați 
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LLL8.P.044     

Crearea şi dezvoltarea unui portal de 
informare pentru firme şi furnizorii de 

formare pentru a îmbunătăţi 
disponibilitatea şi calitatea 

informaţiilor 

  1     

LLL8.P.046   

Rezultat imediat 8.2: 
Implementarea unei campanii 

pentru diseminarea informaţiilor 
privind utilizarea portalului 

Implementarea unei campanii pentru 
diseminarea informaţiilor privind 
utilizarea portalului  de informare 

pentru firme şi furnizorii de formare 

  1     

LLL8.O.047   

Rezultat imediat 8.3: Furnizarea 
de formare pentru 200 de membri 

ai personalului Comitetelor 
sectoriale şi ANC, în special în 

domeniile TIC şi statistică 

Numărul de persoane din Comitetele 
sectoriale şi ANC formate prin 

"Furnizarea de formare pentru 200 de 
membri ai personalului Comitetelor 

sectoriale şi ANC, în special în 
domeniile TIC şi statistică" 

0 200     

Rezultat final 9: Evaluarea nevoilor de competenţe şi dezvoltarea unui set de competenţe mai cuprinzător 

LLL9.O.049   

Rezultat imediat 9.1: Elaborarea 
de analize a competenţelor (care 
să acopere angajatorii, furnizorii 

de formare, unităţile de 
învăţământ şi indivizii) 

Numărul de studii, publicaţii, rapoarte 
cu date consolidate privind 

programele şi politicile pentru ÎPV 
  2/an     

  
Rezultat final 10: Crearea unui sistem de asigurare a calităţii, monitorizare și evaluare pentru ÎPV 

  
  
  
  

  
  

 Indicators 
  

    

LLL10.P.051   

Rezultat imediat 10.1:  
Crearea unui sistem IT unitar la 
nivelul ANC pentru a asigura 
compatibilitatea între registre 

Crearea unui registru online cu 
feedback-ul consumatorilor de servicii 

de formare 
  1     
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LLL10.P.052     

Crearea unui sistem IT unitar la 
nivelul ANC pentru a asigura 

compatibilitatea între registre (anexa 
3) / Sistemul de management al 

informaţiilor pentru monitorizarea 
programelor de ÎPV funcţional şi 

generator de rapoarte pentru 
informarea politicilor (tabelul 4) 

  1     

LLL10.P.054   

Rezultat imediat 10.2:  
Evaluarea performanţei 

proiectelor şi programelor pentru 
ÎPV cu finanţare publică 

Evaluarea performanţei proiectelor şi 
programelor pentru ÎPV cu finanţare 

publică 
  ?     

LLL10.P.050   
Rezultat imediat 10.3: Crearea 
unui mecanism de asigurare a 

calităţii 

Sistemul de asigurare a calității pentru 
ÎPV înfiinţat şi funcţional   1     

LLL10.P.053   

Rezultat imediat 10.4:  
Desfăşurarea unor activităţi 
periodice de monitorizare şi 

evaluare 

Desfăşurarea unor activităţi periodice 
de monitorizare şi evaluare   ?     

LLL10.O.056   

Rezultat imediat 10.5:  
Desfăşurarea unor campanii de 

comunicare privind motivarea și 
participarea la ÎPV (pentru 

aproximativ 5.000.000 adulţiîn 
total) 

Procentul populaţiei informate cu 
privire la serviciile şi programele de 

ÎPV din zona lor geografică 
  0,4     

LLL10.P.055     

Desfăşurarea unor campanii de 
comunicare privind motivarea și  

participarea la ÎPV (pentru 
aproximativ 5.000.000 adulţi în total) 

  5000000     

  
Rezultat final 11: Îmbunătăţirea Cadrului Naţional al Calificărilor și consolidarea coordonării între părțile interesate  
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LLL11.P.061   

Rezultat imediat 11.1: Crearea 
unui mecanism pentru corelarea 

calificărilor obținute în țară sau în 
străinătate 

Crearea unui mecanism pentru 
corelarea calificărilor obținute în țară 

sau în străinătate 
  1     

LLL8.P.059   

Rezultat imediat 11.2:  
Implementarea unor campanii 

mass-media cu privire la educaţia 
non-formală şi informală 

Număr de  campanii mass-media 
implementate cu privire la educaţia 

non-formală şi informală 
  ?     

LLL11.O.057   

Rezultat imediat 11.4: Corelarea 
Clasificării Ocupaţiilor din 

România cu noul Cadru Naţional 
al Calificărilor (revizuirea a 
2000- 3000 de standarde) 

Numărul de ocupaţii din România 
corelate cu  noul Cadru Naţional al 

Calificărilor 
  2500     

LLL11.O.058     Număr de standarde revizuite   2000     
 
 
 
 

  
Strategia educației și formării profesionale din România 

  
  
  
  
  

  Obiectiv strategic 1: Îmbunătăţirea relevanţei sistemelor de formare profesională pentru piaţa muncii      

    
  

Indicator strategic: 
  

      

VET1.0.O.001     

Rata de ocupare a tinerilor din 
grupa de vârstă 20-34 ani, 

necuprinşi în educaţie şi formare, 
cu nivel de educaţie ISCED 3 și 4 

57,20% 63%     
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Rezultat final 1: Actualizarea instrumentelor de descriere a ocupaţiilor şi calificărilor, a curriculumului şi a auxiliarelor curriculare, pe 

nivelurile de calificare stabilite prin CNC, pentru o mai bună articulare între subsisteme, pentru facilitarea mobilităţii în educaţie şi formare 
profesională și pentru creşterea relevanţei pentru piaţa muncii 

 
 
  
  
  
  

  
   

Indicatori 
  
  

    

VET1.1.P.002   
Rezultat imediat 1.1:  

Operaţionalizarea Registrului 
naţional al calificărilor 

RNC operaţional   1     

VET1.1.P.003   

Rezultat imediat 1.2:  
Revizuirea periodică a 

metodologiei de elaborare a 
instrumentelor de descriere a 

ocupaţiilor şi calificărilor 
indiferent de ruta de 

profesionalizare, în termeni de 
rezultate ale învăţării în formarea 
profesională iniţială şi continuă 

Metodologie de elaborare a 
instrumentelor de descriere a 

ocupaţiilor şi calificărilor 
  1     

VET1.1.P.004   

Rezultat imediat 1.3: 
Dezvoltarea şi operaţionalizarea 

cadrului de reglementare şi 
implementare a Sistemului 
European de Credit pentru 

Educație și Formare Profesională 
ECVET în formarea profesională 

iniţială şi continuă 

Cadru pentru Sistemul European de 
Credit pentru Educație și Formare 

Profesională 
  1     
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VET1.1.P.005   

Rezultat imediat 1.4:  
Elaborarea/actualizarea curricula, 

din perspectiva relevanţei 
acestora pentru piaţa muncii, 

preponderent pentru economia 
verde şi dezvoltarea sectoarelor 

prioritare la nivel naţional în 
domeniul formării profesionale 

continue 

Număr de curricula 
elaborate/revizuite din perspectiva 

relevanţei acestora pentru piaţa 
muncii, preponderent pentru 

economia verde şi dezvoltarea 
sectoarelor prioritare la nivel 
naţional în domeniul formării 

profesionale continue 

  2000     

VET1.1.P.006   

Rezultat imediat 1.5:  
Elaborarea/revizuirea 

fundamentelor curriculumului 
actual din învățământul 

profesional și tehnic: calificări, 
standarde de pregătire 

profesională, planuri de 
învățământ, programe școlare, 

auxiliare curriculare, din 
perspectiva relevanţei acestora 

pentru piaţa muncii, preponderent 
pentru economia verde şi 

dezvoltarea sectoarelor prioritare 
la nivel naţional 

Număr de standarde de pregătire 
profesională   200     

VET1.1.P.007     
Număr de documente curriculare 
pentru învățământul profesional și 

tehnic 
  1400     

VET1.1.P.008   

Rezultat imediat 1.6:  
Elaborarea de materiale didactice 

pentru elevii cu dizabilități sau 
deficiențe care urmează programe 

de formare profesională 

Număr de materiale didactice pentru 
elevi cu nevoi educaționale speciale   2500     
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Rezultat final 2: Dezvoltarea mecanismelor pentru anticiparea competenţelor solicitate pe piaţa muncii, definirea profilurilor profesionale, în 

scopul dezvoltării/revizuirii calificărilor în concordanţă cu abilităţile şi cunoştinţele relevante pentru nevoile pieţei forţei de muncă şi adaptarea 
programelor de învăţământ la nevoile şi tendinţele pieţei muncii 

  
  
  
  

  
  

Indicatori 
  
  

    

VET1.2.P.008   

Rezultat imediat 2.1:  
Elaborarea de studii şi cercetări 

periodice pentru anticiparea 
timpurie a nevoilor de calificări, 
cât şi de competenţe ale pieţei 

muncii și determinarea 
tendințelor pe termen scurt și 

mediu 

Număr de studii şi cercetări 
previzionale pentru  anticiparea 
timpurie a nevoilor de calificări 

  1     

VET1.2.P.009     Număr de anchete în întreprinderi   2     

VET1.2.P.010   

Rezultat imediat 2.2: Elaborarea 
de studii periodice de impact 
privind educația și formarea 

profesională 

Număr studiilor de impact privind 
formarea profesională   2     

VET1.2.P.011   

Rezultat imediat 2.3:  
Elaborarea, revizuirea periodică 
și implementarea documentelor 

de planificare a nevoii de 
educație și formare profesională 

la nivel naţional, regional, local şi 
al furnizorului de formare 

profesională inițială: Planuri 
Regionale de Acţiune pentru 

Învăţământ, Planuri Locale de 
Acţiune pentru Învăţământ, 

Planuri de Acţiune ale Şcolilor 

Număr de planuri regionale de 
acţiune pentru ÎPT   8     
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VET1.2.P.012     Număr de planuri locale de acţiune 
pentru ÎPT   42     

VET1.2.P.013     Număr de planuri locale de acţiune 
ale școlilor   900     

VET1.2.P.014   

Rezultat imediat 2.4:  
Elaborarea şi gestionarea unui 

modul integrat de date și 
indicatori statistici, generatoare 
de rapoarte, necesare planificării 
strategice a ofertei de educație și 
formare profesională iniţială, în 
concordanţă cu nevoile pieţei 
muncii - datele și indicatorii 
necesari pentru elaborarea 

documentelor de planificare 
strategică: Planurile Regionale de 

Acţiune pentru Învăţământ și 
Planurile Locale de Acţiune 

pentru Învăţământ 

Modul integrat de date și indicatori 
statistici cu privire la ÎPT   1     

  
Rezultat final 3: Monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor programelor de formare  

  
  
    

   
Indicatori 

  
  

    

VET1.3.P.015   

Rezultat imediat 3.1:  
Crearea unui mecanism naţional 

de monitorizare pe cale 
administrativă a inserţiei 

profesionale a absolvenţilor de 
învăţământ profesional şi tehnic 

Mecanism de monitorizare a inserţiei 
profesionale a absolvenților 

învățământului profesional și tehnic 
  1     
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VET1.3.P.016   

Rezultat imediat 3.2:   
Revizuirea Metodologiei pentru 

monitorizarea inserţiei 
socioprofesionale a absolvenţilor 

de învăţământ profesional şi 
tehnic, preponderent din 
perspectiva deficitului de 

competenţe 

Metodologie pentru monitorizarea 
inserţiei socio-profesionale a 

absolvenţilor de ÎPT 
  1     

VET1.3.P.017   

Rezultat imediat 3.3:  
Realizarea sistematică a 
monitorizării inserţiei 

socioprofesionale a absolvenţilor 
de învăţământ profesional şi 

tehnic pe cale administrativă şi 
prin anchete la nivel naţional 

Număr de studii de monitorizare a 
inserției profesionale   4     

VET1.3.P.018     Număr de anchete naţionale   3     
  

Rezultat final 4: Îmbunătăţirea învăţării la locul de muncă în formarea profesională 
  
  
  
  

    
  

Indicatori 
  
  

    

VET1.4.P.019   

Rezultat imediat 4.1:  
Elaborarea şi operaţionalizarea 

reglementărilor legislative 
necesare unui traseu de formare 
profesională iniţială în sistemul 
de învățământ, cu o componentă 
semnificativă de învăţare la locul 

de muncă, în parteneriat cu 
companiile 

Set de reglementări necesare unui 
traseu de formare profesională 

inițială în sistemul de învățământ, cu 
o componentă semnificativă de 
învăţare la locul de muncă, în 

parteneriat cu companiile 

  1     
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VET1.4.P.020   

Rezultat imediat 4.2:  
Elaborarea şi operaţionalizarea 

reglementărilor legislative 
necesare pentru flexibilizarea 

duratei contractelor de ucenicie la 
locul de muncă  

Număr de acte normative necesare 
pentru flexibilizarea duratei 

contractelor de ucenicie la locul de 
muncă 

  2     

VET1.4.P.021   

Rezultat imediat 4.3:  
Dezvoltarea de structuri de 

cooperare ale angajatorilor pe 
domenii de pregătire profesională 
din sistemul de învățământ, care 
să sprijine învăţarea la locul de 

muncă, adaptarea curriculumului 
şi planificarea ofertei pentru 

domeniul respectiv, la diferite 
niveluri:naţional/ regional/local. 

Numărul de structuri create la nivel 
național, regional şi local pentru 

îmbunătățirea învățării la locul de 
muncă în formarea profesională 

  15     

VET1.4.P.022   

Rezultat imediat 4.4:  
Elaborarea şi implementarea unui 
mecanism de asigurare a calităţii 

învăţării la locul de muncă, în 
sistemul de învățământ 

Mecanism de asigurare a calităţii 
învăţării la locul de muncă   1     

VET1.4.P.023   

Rezultat imediat 4.5:  
Elaborarea propunerilor de 

metodologie şi de standarde de 
acreditare a întreprinderilor, 

pentru furnizarea componentei 
programului de formare care 
vizează învăţarea la locul de 

muncă în sistemul de învățământ  

Propunere de metodologie şi de 
standarde de acreditare a 

întreprinderilor pentru învățarea la 
locul de muncă 

  1     



Metodologie de monitorizare și evaluare 150 

VET1.4.O.024   

Rezultat imediat 4.6:  
Formarea tutorilor de la agenții 

economici care asigură formarea 
profesională la locul de muncă a 

elevilor din învățământul 
profesional și tehnic  

 

Număr de tutori de la agenți 
economici (care asigură formarea 
profesională la locul de muncă) 

formați 

  1300     

VET1.4.O.025     Număr de agenți economici (cu 
tutori formați)   325     

  
Rezultat final 5: Îmbunătăţirea mecanismelor de finanţare publică şi privată a formării profesionale 

  
  
  
  

  
  

 Indicatori 
  

    

VET1.5.P.026   

Rezultat imediat 5.1:  
Elaborarea unor mecanisme de 

finanţare a structurilor de 
cooperare/parteneriat strategic 
public - privat şi sectorial din 
formarea profesională, de ex. 

Comitetele Sectoriale, Consorţiile 
Regionale, Comitetele Locale de 

Dezvoltare a Parteneriatului 
Social 

Mecanism de finanţare a structurilor 
de cooperare /parteneriat strategic 

public - privat şi sectorial din 
formarea profesională 

  1     

VET1.6.O.032     Număr de Consorţii regionale   8     
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VET1.5.P.027   

Rezultat imediat 5.2:  
Îmbunătăţirea sistemului de 
finanţare pentru asigurarea 
resurselor necesare formării 

profesionale iniţiale în sistemul 
de învățământ, inclusiv a 

instruirii practice şi a evaluării şi 
certificării rezultatelor învăţării 

Sistem de finanţare pentru asigurarea 
resurselor necesare formării 

profesionale iniţiale 
  1     

VET1.5.O.028   

Rezultat imediat 5.3:  
Elaborarea şi implementarea unor 
proiecte strategice naţionale care 

să asigure sprijin elevilor prin 
finanţarea instruirii practice din 

învățământul profesional și tehnic 

Număr de elevi sprijiniți prin 
finanțarea instruirii practice   30000     

  
Rezultat final 6: Creşterea implicării partenerilor sociali în dezvoltarea sistemului de formare profesională  

  
  
    

  
 Indicatori 

  
    

VET1.6.P.029   

Rezultat imediat 6.1: Revizuirea 
cadrului de reglementare a 
Comitetelor Sectoriale şi 
sprijinirea dezvoltării lor 

instituţionale 

Cadru de reglementare a Comitetelor 
Sectoriale   1     
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VET1.6.P.030   

Rezultat imediat 6.2:  
Revizuirea cadrului general de 

organizare şi funcţionare a 
structurilor manageriale 

participative cu rol în planificarea 
strategică a formării profesionale 

de la nivel regional, respectiv 
Consorţiile regionale şi judeţean, 
respectiv Comitetele Locale de 

Dezvoltare a Parteneriatului 
Social 

Cadru general de organizare şi 
funcţionare a Consorţiilor regionale 
şi a Comitete Locale de Dezvoltare a 

Parteneriatului Social 

  1     

VET1.6.O.033   

Rezultat imediat 6.3:  
Dezvoltarea capacităţii de 

management participativ prin 
asigurarea asistenţei 

metodologice şi a mecanismelor 
de coordonare a structurilor de 
cooperare strategică de la nivel 

naţional, regional şi judeţean, cu 
accent pentru Consorţiile 

Regionale şi Comitetele Locale 
de Dezvoltare a Parteneriatului 
Social, în vederea îndeplinirii 

rolurilor ce le revin 

Număr de Comitete Locale de 
Dezvoltare a Parteneriatului Social   42     

VET1.6.P.031     

Metodologie de organizare şi 
funcţionare a structurilor 

manageriale participative cu rol în 
planificarea strategică a formării 

profesionale 

  1     
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VET1.6.O.034   

Rezultat imediat 6.4:  
Dezvoltarea şi furnizarea de 

programe de dezvoltare 
profesională continuă a 

specialiştilor Comitetelor 
Sectoriale care să vizeze 

Număr de specialiști ai Comitetelor 
sectoriale formați   100     

  
Obiectiv strategic 2: Creşterea participării şi facilitarea accesului la programele de formare profesională  

 

    
 

Indicator strategic: 
  

      

VET2.0.O.035     
Ponderea elevilor cuprinşi în 

învăţământul liceal tehnologic şi în 
învăţământul profesional 

0,498 0,6     
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Rezultat final 7: Dezvoltarea marketingului programelor de formare profesională și al rezultatelor învăţării dobândite în context nonformal şi 

informal 
  
  
  
  

  
  

 Indicatori 
  

    

VET2.7.P.037   

Rezultat imediat 7.1:  
Dezvoltarea şi implementarea 

unei strategii de promovare și şi 
conştientizare a beneficiilor 
asupra dezvoltării carierei, 

participării la programele de 
formare profesională iniţială şi 

continuă, recunoaşterii 
rezultatelor învăţării dobândite în 

context nonformal şi informa  

Strategie de marketing pentru 
conştientizarea beneficiilor 

programelor de formare profesională  
asupra dezvoltării carierei 

  1     

VET2.7.P.038   

Rezultat imediat 7.2:  
Dezvoltarea şi implementarea 
unui cadru de identificare şi 

popularizare la nivel naţional, 
regional a bunelor practici din 

formarea profesională 

Cadru de identificare şi popularizare 
a bunelor practici   1     

VET2.7.P.041   

Rezultat imediat 7.3:  
Campanii de promovare a 
formării profesionale şi a 

recunoaşterii rezultatelor învăţării 
dobândite în context nonformal şi 

informal în rândul elevilor din 
învățământul profesional și tehnic 

şi din clasa a VIII-a  

Număr de materiale informative 
elaborate   ?     
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Rezultat final 8: Îmbunătăţirea orientării profesionale şi a consilierii în carieră 

  
  
  
  

  
  

 Indicatori 
  

    

VET2.8.P.042   

Rezultat imediat 8.1:  
Dezvoltarea unui sistem coerent 

de informare, consiliere şi 
orientare profesională la nivel 

naţional/regional/ local, care să 
vizeze atât formarea profesională 

iniţială, cât şi formarea 
profesională continuă 

Sistem naţional de informare, 
consiliere şi orientare profesională   1     

VET2.8.O.043   

Rezultat imediat 8.2:  
Dezvoltarea coordonării şi 

cooperării între diverşi actori la 
nivel naţional, regional şi local 
inclusiv din cadrul Centrelor 

Judeţene de Resurse şi Asistenţă 
Educaţională/ Centrul Municipal 
București de Resurse şi Asistenţă 
Educaţională care acţionează în 
domeniul consilierii şi orientării 

profesionale în învăţământul 
secundar şi terţiar nonuniversitar 

Reţea de centre de informare, 
consiliere şi orientare profesională în 

învățământul secundar și terțiar 
nonuniversitar 

  1     

VET2.8.O.044   

Rezultat imediat 8.3:  
Campanii de informare a 

persoanelor apte de muncă în 
legătură cu serviciile de orientare 

şi consiliere existente la nivel 
naţional/regional/local 

Număr de persoane apte de muncă 
informate în legătură cu serviciile de 

orientare și consiliere 
  50000     
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VET2.8.O.045   

Rezultat imediat 8.4: Dezvoltarea 
şi furnizarea de servicii de 

orientare profesională pentru 
elevii din clasa a VIII-a 

Număr de elevi ai clasei a VIII-a 
consiliați prin curriculum, 

beneficiari ai serviciilor de orientare 
profesională 

  500000     

VET2.8.P.046   

Rezultat imediat 8.5:  
Dezvoltarea de instrumente de 
orientare profesională online 

pentru elevi din clasele VII și XII 

Număr de seturi de instrumente de 
orientare profesională online   6     

VET2.8.O.047   

Rezultat imediat 8.6:  
Dezvoltarea şi furnizarea de 

programe de formare profesională 
continuă pentru persoanele cu 

atribuţii în domeniul informării, 
consilierii şi orientării în carieră, 
asigurării de servicii comunitare 
de sprijin respectiv personalul 

centrelor de consiliere, consilieri 
şcolari şi diriginţi  

Număr de persoane cu atribuții in 
domeniul orientării profesionale şi a 

consilierii în carieră formate 
  1000     

VET2.8.P.048     

Număr de programe de formare 
profesională continuă pentru 

persoanele cu atribuții in domeniul 
orientării profesionale şi a consilierii 

în carieră 

  TBD     

  
Rezultat final 9: Consolidarea şi flexibilizarea mecanismelor de recunoaştere şi validare a rezultatelor învăţării dobândite în context nonformal 

şi informal 
 

  
   

Indicatori 
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VET2.9.P.049   

Rezultat imediat 9.1: Revizuirea 
Metodologiei de recunoaştere a 

rezultatelor învăţării dobândite în 
context nonformal şi informal 

Metodologie de recunoaştere a 
rezultatelor învăţării dobândite în 

context nonformal şi informal 
  1     

VET2.9.P.050   

Rezultat imediat 9.2:  
Dezvoltarea mecanismelor de 

asigurare a calităţii sistemului de 
recunoaştere şi validare a 

rezultatelor învăţării dobândite în 
context nonformal şi informal 

Mecanism de asigurare a calităţii 
sistemului de recunoaştere şi 

validare a rezultatelor învăţării 
dobândite în context nonformal şi 

informal 

  1     

VET2.9.O.051   

Rezultat imediat 9.3:  
Formarea personalului cu 

atribuţii în domeniul 
recunoaşterii şi validării 

rezultatelor învăţării dobândite în 
context nonformal şi informal  

Număr de persoane cu atribuţii în 
domeniul recunoaşterii şi validării 

rezultatelor învăţării formate 
  1000     

  
Rezultat final 10: Facilitarea accesului la programele de formare profesională din sistemul de învățământ pentru tineri cu accent pe cei din 

grupuri vulnerabile 
 

  
   

Indicatori 
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VET2.10.O.052   

Rezultat imediat 10.1:  
Dezvoltarea campusurilor şcolare 

şi a unor centre de formare 
profesională în cadrul unităților 

de învățământ profesional și 
tehnic din sistemul de învățământ 
pentru o largă paletă de domenii 

de formare profesională şi 
calificări şi pentru un număr 
semnificativ de cursanţi cu 
domiciliul la distanţe mari 

Număr de campusuri școlare și 
centre de formare profesională 

dezvoltate în cadrul unităților de ÎPT 
pentru un număr  de cursanți cu 

domiciliul la distanțe mari 

  126     

VET2.10.O.053   

Rezultat imediat 10.2:  
Acordarea de sprijin financiar 

pentru nevoile de cazare şi masă 
ale tinerilor, din mediul rural şi 

din medii defavorizate, populaţia 
romă, persoanele cu dizabilități 

sau deficienţe, înrolaţi în 
formarea profesională prin 
învăţământul profesional în 

campusurile şcolare/unitățile de 
învățământ profesional și tehnic 

Număr de elevi VET (din mediul 
rural și medii defavorizate, inclusiv 
romi) beneficiari de sprijin financiar 

pentru cazare și masă 

  42000   

  

VET2.10.O.054   

Rezultat imediat 10.3:  
Elaborarea şi implementarea unui 

program naţional de dotare a 
furnizorilor de formare 

profesională iniţială din sistemul 
de învățământ, în funcţie de 

criterii specifice, cu mijloace de 
transport pentru deplasarea 

elevilor la agenţii economici la 
care se derulează stagiile de 

practică 

Număr de furnizori de formare 
profesională inițială dotați cu 
mijloace de transport pentru 

deplasarea elevilor 

  126     
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VET2.10.O.055   

Rezultat imediat 10.4:  
Dezvoltarea de ateliere protejate 

şi alte forme alternative de 
pregătire în vederea accesului 

elevilor cu dizabilități sau 
deficiențe la programe de formare 
profesională care să le asigure o 

mai bună inserție socio-
profesională, inclusiv dotare cu 

mijloace didactice și echipamente 
asistive 

Număr de elevi cu nevoi 
educaționale speciale sprijiniți în 

cadrul atelierelor alternative 
  2500     

VET2.10.O.056   

Rezultat imediat 10.5:  
Acordare de sprijin financiar 

elevilor din învățământul 
profesional și tehnic prin 

programul Bursa Profesională. 

Număr de elevi din ÎPT în programul 
Bursa Profesională   61000     

  
Obiectiv strategic 3: Îmbunătăţirea calităţii formării profesionale 

  

  
  

Indicatori strategici 
  

    

VET3.0.P.057     
Rata abandonului şcolar la 

învăţământul liceal tehnologic şi la 
învăţământul profesional 

0,042 0,02     

VET3.0.P.058     

Ponderea absolvenţilor 
învăţământului liceal tehnologic 
declaraţi reuşiţi la examenul de 

bacalaureat 

0,45 0,6     

  
Rezultat final 11: Dezvoltarea unui cadru naţional de asigurare a calităţii educației și formării profesionale la nivel de sistem 
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      Indicatori         

VET3.11.P.060   

Rezultat imediat 11.1: 
Dezvoltarea unui mecanism de 

monitorizare, evaluare şi 
revizuire sistematică a calităţii 

formării profesionale la nivel de 
sistem 

Mecanism de monitorizare, evaluare 
şi revizuire sistematică a calităţii 
formării profesionale la nivel de 

sistem 

  1     

VET3.11.P.061   

Rezultat imediat 11.2:  
Actualizarea bazei de date 

statistice referitoare la asigurarea 
internă a calităţii la nivelul 

furnizorilor autorizaţi 

Bază de date statistice referitoare la 
asigurarea internă a calității   1     

  
Rezultat final 12: Asigurarea calităţii certificării rezultatelor învăţării 

  

  
   

Indicatori  
  

    

VET3.12.P.062   

Rezultat imediat 12.1:  
Elaborarea și implementarea unui 

mecanism de certificare a 
rezultatelor învățării din formarea 

profesională inițială/ continuă, 
relevant pentru piaţa muncii, prin 
implicarea activă şi sustenabilă a 

mediului de afaceri 

Mecanism de certificare a 
rezultatelor învățării din formarea 

profesională inițială/continuă 
  1     
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Rezultat final 13: Îmbunătăţirea competenţelor persoanelor cu atribuţii în furnizarea programelor de formare profesională din formarea 

profesională inițială şi formarea profesională continuă și în evaluarea rezultatelor învăţării dobândite în context formal, nonformal și informal  

  
  

 Indicatori 
  

    

VET3.13.O.063   

Rezultat imediat 13.1:  
Dezvoltarea şi furnizarea de 

programe de dezvoltare 
profesională continuă a 

formatorilor şi profesorilor 

Număr de profesori, formatori, 
evaluatori externi, din programele de 

formare continuă 
  5000     

VET3.13.P.064     
Numărul de programe de formare 

profesională continuă pentru 
profesori și formatori 

  ?     

VET3.13.O.065   

Rezultat imediat 13.2:  
Înfiinţarea şi dezvoltarea unui 

centru naţional de formare 
continuă a profesorilor, 

formatorilor, evaluatorilor externi 
şi a tutorilor, din cadrul agenţilor 
economici implicaţi în formarea 
profesională inițială, capabil să 
asigure o dezvoltare coerentă şi 

unitară a competenţelor 
persoanelor cu atribuţii în 

furnizarea formării profesionale 

Centru naţional de formare continuă 
a profesorilor, formatorilor, 

evaluatorilor externi şi a tutorilor 
funcţional 

  1     

  
Rezultat final 14: Îmbunătăţirea infrastructurii formării profesionale iniţiale şi continue 

   

  
   

Indicatori  
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VET3.14.P.067   

Rezultat imediat 14.1:  
Elaborarea standardelor de dotare 

a furnizorilor de formare 
profesională iniţială/continuă, în 

raport cu standardele aferente 
calificării 

Număr de standarde de dotare a 
furnizorilor de formare profesională 

iniţială/continuă 
  200     

VET3.14.O.068   

Rezultat imediat 14.2:  
Dotarea cu mijloace didactice şi 
echipamente a infrastructurii de 
formare profesională iniţială şi 
continuă la toate nivelurile, în 
concordanţă cu standardelor de 
dotare a furnizorilor de formare 

profesională, care să asigure 
realizarea unui sistem incluziv de 

educație și de formare 
profesională 

Număr de unităţi de învăţământ 
profesional dotate   700     

  
Rezultat final 15: Promovarea excelenţei în educașia și formarea profesională 

  

  
  

 Indicatori 
  

    

VET3.15.P.069   

Rezultat imediat 15.1:  
Dezvoltarea unui mecanism de 

recunoaştere a excelenţei în 
furnizarea de programe de 

formare profesională inițială și 
conținuă 

Mecanism de recunoaştere a 
excelenţei în furnizarea de programe 

de formare profesională 
  1     
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VET3.15.P.070   

Rezultat imediat 15.2:  
Elaborarea şi implementarea 
metodologiei de organizare a 

concursurilor pe meserii la nivel 
judeţean, naţional și internațional 

Metodologie de organizare a 
concursurilor pe meserii la nivel 

judeţean şi naţional 
  1     

  
Obiectiv strategic 4: Dezvoltarea inovării şi cooperării naţionale şi internaţionale în domeniul formării 

profesionale 
  

    

     Indicatori strategici 
        

VET4.0.O.071     

Numărul total de elevi implicaţi în 
programe de inovare si 
dezvoltarea a spiritului 

antreprenorial 

40000 50000     

VET4.0.O.072     
Numărul total de elevi ÎPT 
implicați în programe de 
mobilitate internațională 

2800 4600     

  
Rezultat final 16: Dezvoltarea componentelor privind inovarea, creativitatea şi spiritului antreprenorial din cadrul programelor de formare 

profesională 
  

  
  

 Indicatori  
  

    

VET4.16.O.073   

Rezultat imediat 16.1:  
Extinderea metodelor de învăţare 

care dezvoltă competenţele 
antreprenoriale ale participanților 

la programele de formare prin 
firma de exerciţiu 

Număr de firme de exercițiu (pentru 
dezvoltarea competențelor 

antreprenoriale) 
  1000     

VET4.16.O.074   Rezultat imediat 16.2: Sprijin 
financiar 

Număr de târguri regionale ale 
firmelor de exercițiu   8     
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VET4.16.O.075     
Număr de târguri 

naționale/internaționale ale firmelor 
de exercițiu 

  1     

  
Rezultat final 17: Dezvoltarea mobilităţii internaţionale în formarea profesională 

  

  
  

 Indicatori  
  

    

VET4.17.O.076   

Rezultat imediat 17.1: Informarea 
furnizorilor de formare 

profesională privind accesarea 
fondurilor europene destinate 
mobilităţii internaţionale în 

formarea profesională: 
ERASMUS+, Fondul Social 

European 

Număr de furnizori de formare 
profesională inițială informați cu 

privire la accesarea fondurilor 
europene destinate mobilității 

  300     

VET4.17.O.077   

Rezultat imediat 17.2:  
Formarea personalului 
furnizorilor de formare 

profesională privind elaborarea 
cererilor de finanţare pentru 

accesarea fondurilor europene 
destinate mobilităţii 

internaţionale în formarea 
profesională: ERASMUS+, 

Fondul Social European 

Număr de reprezentanţi ai 
furnizorilor de formare profesională 

inițială formați cu privire la 
accesarea fondurilor europene 

destinate mobilității 

  300     

  
Rezultat final 18: Extinderea învăţării mutuale şi a schimbului de bune practici, în vederea asigurării premiselor pentru participarea la o piaţă a 
muncii europene incluzive  

  
   

Indicatori  
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VET4.17.P.078   

Rezultat imediat 18.1: Extinderea 
învăţării mutuale şi a schimbului 

de bune practici, în vederea 
asigurării premiselor pentru 

participarea la o piaţă a muncii 
europene incluzive la nivel 

internaţional 

Reţea de cooperare la nivel 
internaţional pentru schimb de bune 

practici 
  1     

VET4.17.P.079   

Rezultat imediat 18.2: Extinderea 
învăţării mutuale şi a schimbului 

de bune practici, în vederea 
asigurării premiselor pentru 

participarea la o piaţă a muncii 
europene incluzive la nivel de 

macro-regiuni 

Reţea de cooperare la nivel de 
macro-regiuni pentru schimb de 

bune practici 
  1     

VET4.17.P.080   

Rezultat imediat 18.3: Extinderea 
învăţării mutuale şi a schimbului 

de bune practici, în vederea 
asigurării premiselor pentru 

participarea la o piaţă a muncii 
europene incluzive la nivelul 

statelor din sud estul Europei şi a 
altor state partenere ale Uniunii 

Europene 

Reţea de cooperare la nivelul statelor 
din sud estul Europei şi a altor state 
partenere UE pentru schimb de bune 

practici 

  1     
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ANEXA 2: MODEL INSTRUMENTE DE MONITORIZARE  
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Ministerul Educației Naționale  
 
 

MONITORIZARE  
 

 
 
 
FIȘĂ DE DATE UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

-Model- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unitate de învățământ: __________________________________ 
Cod SIIIR (dacă este cazul): _________________________ 
Tel / Fax:______________________________________   
E-mail:__________________________________________ 
Județ: _________________________________________   
Localitate:_________________________________________ 
Nivel/niveluri de învățământ:____________________________  
Total elevi:  …………………........................   
Total cadre didactice ……………………… 
 
Data: ____________________________________ 
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GRILĂ DE ANALIZĂ A INSTITUȚIEI ȘCOLARE 
 
 
           I. DIMENSIUNE INSTITUȚIE 

 
1. Nr. de spaţii didactice 
 
2. Suprafaţă totală 

 
 
          II.  PERSONAL DIDACTIC 
          IIA. Persona didactic: REZIDENȚI    NAVETIȘTI  
           
         IIB. Calificarea personalului didactic 
 

 
Nr. 
crt 

Personal 
didactic 

CALIFICAŢI NECALIFICA
ŢI STAGIARI DEF. GRAD 

II 
GRAD I DOCTORAT 

 
1 

TITULARI 
 

      

TOTAL TITULARI 
 
2 

SUPLINITORI 
 

      

TOTAL SUPLINITORI 
 Total       

 
            IIC. Număr cadre didactice implicate în program/proiect    ________________ 
 

III. ELEVI 
IIIA. Elevi - efectiv școlar 
 

NUMĂR 
TOTAL 

DE  
ELEVI ÎN 

ANUL 
ȘCOLAR 

PRECEDENT 

1.   CICLUL  
PRIMAR 

CLASA a-I-a 
PROMOVAŢI  
REPETENŢI  
ABANDON ŞCOLAR  

CLASA a-II-a 
PROMOVAŢI  
REPETENŢI  
ABANDON ŞCOLAR  

CLASA a-III-a 
PROMOVAŢI  
REPETENŢI  
ABANDON ŞCOLAR  

CLASA a-IV-a 
PROMOVAŢI  
REPETENŢI  
ABANDON ŞCOLAR  

Număr elevi care continuă studiile la 
gimnaziu  

 

2. CICLUL 
GIMNAZIAL CLASA a-V-a 

PROMOVAŢI  
REPETENŢI  



Metodologie de monitorizare și evaluare 169 

ABANDON ŞCOLAR  

CLASA a-VI-a 
PROMOVAŢI  
REPETENŢI  
ABANDON ŞCOLAR  

 
IIIB. Elevi – venitul estimat al părinților 

 
Nr Nivel venituri familie Număr elevi 
1. Venituri peste salariul mediu  
2. Venituri la nivelul salariului mediu  
3. Venituri sub nivelul salariului mediu  

Obs. datele vor fi preluate de la directori 
 

IIIC. Elevi – relații în familie 

Obs. datele vor fi preluate de la directori 
 

IV. PĂRINȚI - COOPERARE 
 

Răspund solicitărilor 
şcolii 

Frecvent  
Rar  
Niciodată  

Sprijină elevul în 
pregătirea lecţiilor 

Frecvent  
Rar  
Niciodată  

Obs. datele vor fi preluate de la directori 
 
V. PARTENERI LOCALI 

Nr. reprezentanţilor comunităţii locale implicaţi în viaţa şcolii  
Nr. parteneriatelor în derulare  
Nr. activităţi realizate cu partenerii locali  
Valoarea fondurilor obţinute din parteneriate   
Nr. programe de asistenţă socială comunitară  

Obs. datele vor fi preluate de la directori 
 

VI. ASPECTE EXTERIOARE 
1.  Distanţa din centrul localităţii până la şcoală 
2. Distanţa de la cel mai apropiat spital până la şcoală 

No 
 

 
Relaţii în familie 

 
Număr elevi 

1 Familii organizate  
2 Familii dezorganizate  
3 Consum alcool  
4 Centre de plasament  
5 Părinţi plecaţi la muncă în străinătate  
6 Alte situaţii  
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3. Calitatea drumului de acces    □ deficitar   □ satisfăcător   □ bun   □ 
foarte bun 

4. Aspectul exterior al clădirii    □ deficitar   □ satisfăcător   □ bun   □ 
foarte bun 

5. Aspectul curţii     □ deficitar   □ satisfăcător   □ bun   □ foarte 
bun 
 
VII. IMPRESIE INTERIOARĂ 

1. Aspect  holuri      □ deficitar   □ satisfăcător   □ bun   □ foarte 
bun 

2. Aspect panouri de informare   □ deficitar   □ satisfăcător   □ bun   □ foarte 
bun 

3. Aspectul general al claselor    □ deficitar   □ satisfăcător   □ bun   □ 
foarte bun 

4. Dotarea claselor     □ deficitar   □ satisfăcător   □ bun   □ foarte 
bun 

5. Aspectul cancelariei                 □ deficitar   □ satisfăcător   □ bun   
□ foarte bun 

 
VIII. SPAȚII - DOTĂRI 

 1. Număr clase 
 2. Număr laboratoare 
 4. Biblioteca şcolii   Nr. volume    Nr. volume solicitate anual  
 5. Număr ateliere 
 6. Sală de sport □ da   □ nu 
 7. Dotare sală sport   □ deficitar   □ satisfăcător   □ bun   □ foarte bun 

8. Dotarea atelierelor   □ deficitar   □ satisfăcător   □ bun   □ foarte bun 
 9. Număr computere utilizate de elevi  
 10. Timp utilizare computer/elev-zi = (nr. computere x nr. ore utilizare zi) / nr. elevi  
 11. Acces internet elevi □ da   □ nu  
 12. Acces internet profesori □ da   □ nu  
 13. Dotare cu aparate de multiplicat la dispoziţia profesorilor □ da   □ nu 
 14. Telefon/fax □ da   □ nu 
 15. Dotare cu materiale didactice □ deficitar   □ satisfăcător   □ bun   □ foarte bun 
 16. Calitatea materialele didactice □ deficitar   □ satisfăcător   □ bun   □ foarte bun 
 17. Grup sanitar □ interior   □ exterior 
 18. Calitatea grupurilor sanitare □ deficitar   □ satisfăcător   □ bun   □ foarte bun 
 19. Instalaţia de apă □ prezentă   □ absentă 
 20. Tip încălzire □ sobe combustibil solid   □ sobe gaze naturale □ centrală proprie □ centrală 

zonală 
21. Temperatura medie a spaţiilor şcolare încălzite  
22. Iluminarea spaţiilor şcolare □ deficitar   □ satisfăcător   □ bun   □ foarte bun  
23. Calitatea mobilierului şcolar □ deficitar   □ satisfăcător   □ bun   □ foarte bun 
24.Valoarea achiziţiilor de carte şi de materiale de învăţare    
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25.Valoarea lucrărilor de reabilitare/lucrărilor de amenajare/dotare 

 
 
IX. RESURSE FINANCIARE 

       IXA Bugetul școlii: - buget local   
                                       
                                       - alte resurse     
 
       IXB  Resurse financiare obținute în cadrul REP  
              
                Utilizarea fondurilor primite:       
                
____________________________________________________________________________ 
               
_____________________________________________________________________________   
 

X. IMPRESII FINALE 
 

1. Gradul de informare a profesorilor privind Programul/proiectul implementat 
      □ deficitar  □ satisfăcător   □ foarte bine   □ excelent 
2. Interesul profesorilor pentru implementarea PIR 
                                                      □ deficitar  □ satisfăcător   □ foarte bine   □ 
excelent 
 
3. Deschiderea, sinceritatea cadrelor didactice  □ deficitar  □ satisfăcător   □ foarte 

bine   □ excelent 
 
4. Impactul vizibil al aplicării proiectului  □ deficitar  □ satisfăcător   □ foarte bine   □ 

excelent 
 

XI. DESCRIERI SUPLIMENTARE (pe baza observațiilor analistului) 
 

A. Scurtă descriere a ambianţei claselor, a aspectului fizic, estetic şi „afectiv „ al 
acestora. 
 

 
 
 
 
 
 
 
B. Aspecte care individualizează şcoala (caracteristici, particularităţi) 
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 ((în relatarea unui cadru didactic cu vechime/funcţie  de conducere în şcoală) 
 
C. Un scurt „istoric” al clădirii școlii, a renovărilor, stării actuale a clădirii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Descrierea momentelor dificile, a conflictelor, a crizelor legate de aplicarea proiectului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analist  
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Ministerul Educației Naționale 

 
 

MONITORIZARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GHID DE INTERVIU  
 

pentru 
 

DIRECTORI DE ȘCOLI 
 

Model  
 
 
 
 
 
 
 
 
Unitate de învățământ: __________________________________ 
Cod SIIIR (dacă este cazul): _________________________ 
Tel / Fax:______________________________________   
E-mail:__________________________________________ 
Județ: _________________________________________   
Localitate:_________________________________________ 
Nivel/niveluri de învățământ:____________________________  
Total elevi:  …………………........................   
Total cadre didactice ……………………… 
 
Data: ____________________________________ 
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Introducere: 
 

Participarea dvs. La acest interviu este extreme de importantă pentru estimarea impactului 
pe care PROIECTUL îl are asupra școlii și comunității dvs. 

Discuția noastră este un bun prilej de a reflecta asupra situației existente și de a identifica 
posibilități de creștere a calității pregătirii elevilor din mediul rural  
 

1. Care sunt punctele forte ale şcolii dumneavoastră? 
2. Enumeraţi trei dintre problemele cu care vă confruntaţi în prezent. 
3. Consideraţi benefică participarea şcolii dumneavoastră la PROIECT? Explicaţi. 
4. În ce activităţi vizate de PROIECT s-a implicat deja şcoala dumneavoastră? 
5. Ce efecte vizibile se pot constata? 
6. Care este atitudinea şi implicarea personalului didactic în programele oferite de PROIECT 

pentru perfecţionarea pregătirii şi pentru ridicarea calificării profesionale? 
7. Aţi sesizat schimbări în modul de proiectare şi desfăşurare a lecţiilor la profesorii care au 

participat la activitățile PROIECTULUI? În ce  constau? 
8. Ce achiziţii de carte şi material didactic aţi făcut în ultimul an şcolar? Sunt suficiente? Ce 

discipline  mai sunt descoperite? 
9. Ce fonduri aţi primit în cadrul PROIECTULUI? Cum au fost utilizate? 
10. Ce modalităţi de informare a cadrelor didactice, părinţilor, elevilor şi comunităţii locale 

privind PROIECTUL se dovedesc a fi cele mai eficiente? 
11. Ce posibilităţi de informare privind reţeaua şcolară au elevii din şcoala dumneavoastră? 
12. Care este atitudinea elevilor şi a părinţilor acestora privind trecerea într-o treaptă superioară 

de şcolarizare? Ce-i motivează? Ce dificultăţi invocă? 
13. Ce posibilităţi de petrecere a timpului liber oferă şcoala dumneavoastră şi comunitatea 

locală elevilor? 
14. În ce măsură pot utiliza calculatorul cadrele didactice şi elevii şcolii dumneavoastră ? 
15. Ce modalităţi de stimulare a interesului elevilor pentru învăţătură se utilizează în şcoala 

dumneavoastră? 
16. Care sunt “sărbătorile” şcolii? 
17. Vă rugăm să vă referiţi la colaborarea dintre şcoala dumneavoastră şi comunitatea locală, 

având în vedere:  

a. Vizibilitatea şcolii în cadrul comunităţii. 
b. Evaluarea şi implementarea PROIECTULUI 
c. Categorii de beneficiari direcţi şi indirecţi ai rezultatelor  proiectului. 
d. Număr de cadre didactice implicate în activităţile subproiectului 
e. Agenţi economici, organizaţii, părinţi implicaţi (în ca a constat contribuţia comunităţii, 

DACĂ A EXISTAT?) 
f. Dificultăţi (evaluare, implementare). 
g. Perspective – sustenabilitatea proiectului 
h. Sugestii: - proceduri de monitorizare şi evaluare a documentelor  

18. Alte opinii privind implementarea PROIECTULUI. 
  Vă mulţumim pentru participare! 
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                                                                  Ministerul Educației Naționale 

 
 
 

MONITORIZARE 
 
 

 
 
 
 

GHID DE INTERVIU 
 

Directori/sau inspectori școlari 
-Model- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Județ………………………………………………….. 
 
Data……………………………………………………. 
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Introducere: 
 
Participarea dvs. la acest interviu este deosebit de importantă pentru estimarea impactului pe care 
Strategia o are asupra unităților școlare si comunităţilor din judeţul/zona dvs. 
 
Discuţia noastră este un bun prilej de a reflecta asupra situaţiei existente şi de a identifica 
posibilităţi de creştere a accesului, calităţii și relevanței educației.  
 

1. Proceduri pentru monitorizarea și evaluarea măsurilor strategice, la nivel de 
direcție/inspectorat școlar, prevăzute în Strategie; opinii, posibilități de optimizare 
 

2. Opinii privind procesul de implementare: progresul activităților pentru fiecare 
măsură, dacă este cazul 

 
3. Monitorizarea progresului măsurilor implementate: 

- număr proiecte, programe, obiective, ținte intermediare atinse 
- categorie unități de învățământ, număr participanți 
- activități derulate 
- dificultăți întâmpinat 
- perspectiva continuării cu forţe proprii a activităţilor prevăzute; 
- managementul resurselor materiale şi al timpului 

 
4. Măsurarea impactului asupra: 

- Indicatorilor privind educația 
- Altora. 

 
5. Alte opinii privind cursul strategic al acțiunilor, ajustări și modificări necesare.  

 
 

      
                                               VĂ MULȚUIMM PENTRU PARTICIPARE! 
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Ministerul Educației Naționale 
 
 

MONITORIZARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

 
 

FIȘĂ DE OBSERVARE 
-model- 

 
 
 

      Școala: __________________________________  
 
      Data:____________________________________ 
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 Fişa de observare 
 

Date de identificare: 
  

Disciplina: Data:  

Profesorul: Lecţia: Observator:  
Clasa:      Nr. total elevi: Durata observării:  

 
„Oglinda” clasei (inițial)       
Reorganizare   
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
              
Legendă:  
 

= intervenţie a elevului, ca urmare a unei solicitări a cadrului didactic (intervenţie 
provocată) 

 
            = intervenţie a elevului, din proprie iniţiativă (neprovocată) 
 

= solicitare adresată de cadrul didactic pentru un anumit elev (se pune în dreptul elevului) 
sau solicitare generală a cadrului didactic, pentru întreaga clasă (se pune în dreptul 
profesorului) 
 

Cifrele 1,2,3,4 se ataşează fiecărei săgenţi în funcţie de nivelul cognitiv al intervenţiei, conform 
tabelului 1 

 

COD:  
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  Ex:                                      - intervenţie neprovocată a elevilor de tip recunoaştere / reproducere  
  
Tabel 1 Nivelul de solicitare cognitivă 
 

  Reproducer
e şi 

recunoaşter
e 

Explicare şi 
interpretar

e 

Aplicare Capacităţi 
superioare 

Total  
tipuri de 

intervenţii 

Cod Simbol 1 2 3 4  
A   

                    
 
 

   

B  
 

     

C  
 

     

 
D. Tipuri de interacţiune / comunicare:  
 

Timp de interacţiune 

 Expozitiv 
 

D1 

Frontal – 
interacţiune 

D2 

Grupal 
 

D3 

Individual 
 

D4 

Timp estimativ 
 

 
 

   

 
E. Sinteza gradului de participare a elevilor: 

a. Total intervenţii neprovocate ale elevilor:_____ 
b. Total intervenţii provocate ale elevilor: ______ 

 
F. OBSERVAȚII:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Utilizarea materialelor didactice:  
 
 
 
2. Evaluarea continuă:  
 
 
 
3. Adaptări ale curriculum-ului la nevoile locale 
 
 
 
4. Diferenţierea sarcinilor / activităţilor de învăţare 
 
 
 
5. Alte observații 
 
 

1 
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G. Anexe ale fişei de observare: 
 

1. Situaţia şcolară a elevilor pe semestrul precedent – pentru a aprecia comparativ 
nivelul cognitiv al solicitărilor şi intervenţiilor în raport cu nivelul de performanţă al 
elevilor. 

 
2. Proiectul lecţiei la care se realizează observarea – pentru a aprecia măsura în care 

activitatea de predare-învăţare este proiectată cu atenţie, pentru a identifica utilizarea 
metodelor de evaluare continuă, abordarea diferenţiată a elevilor şi utilizarea 
materialelor de învăţare.  

 
 
Instrucţiuni de utilizare  
 
 

• Săgeţile aparţinând celor trei tipuri, cu cifre ataşate, se vor marca în dreptul elevilor la 
fiecare nouă intervenţie / act de comunicare din timpul orei de curs.  
 

• Se va marca pe oglinda iniţială dacă elevii stau în bănci de 1,2 sau mai multe persoane (ex. 
mai jos). 

 
 
 
 

2 elevi în bancă                           3 elevi în bancă                          1 elev în bancă 
 

• Se vor haşura cercurile care reprezintă elevii, în funcţie de prezenţa la oră şi de distribuţia 
în clasă. În cazul claselor simultane, se va apela la două moduri diferite de haşurare. 
 

• Vor fi contorizate solicitările cognitive, în funcţie de tipul lor, dar şi în corelaţie cu tipul de 
interacţiune / comunicare. Pentru fiecare tip de solicitare cognitivă se poate analiza care 
sunt tipurile de intervenţii venite din partea elevilor şi care sunt tipurile de intervenţii ale 
cadrului didactic.  

 
• În tabelul nr. 1 va apărea numărul de intervenţii pentru fiecare nivel de solicitare cognitivă 

(1,2,3,4) 
 
• Tabelul următor (D) va conţine o estimare finală a minutelor consumate pentru fiecare 

dintre cele 4 tipuri de interacţiune / comunicare (D1, D2, D3, D4)  
 
• Rubrica „Observaţii” va conţine note referitoare la modul de utilizare de către elevi şi 

cadrul didactic a materialelor didactice pe durata orei de curs, referiri la utilizarea evaluării 
continue, la abordarea diferenţiată a elevilor, precum şi alte informaţii pe care observatorul 
le consideră pertinente.   

 
• Cadranul pentru „reorganizare” se va utiliza pentru a marca noua configuraţie a clasei, în 

cazul în care pe durata orei de curs se produc reorganizări.  
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• Categoriile interpretării care vor fi urmărite transversal, la nivelul grilelor de evaluare 

completate în cele 150 de şcoli din eşantion, sunt evidenţiate în cadrul principiilor de 
interpretare de mai jos.  

 
• Paginile 1 şi 2 ale grilei se vor utiliza concomitent pentru completare (de preferinţă se va 

utiliza pentru imprimare o coală A3).  
 
Principii de interpretare: 
 
În interpretarea rezultatelor se vor avea în vedere: 
 

• Distribuţia timpului, în cadrul activităţii de învăţare, în raport cu gradul de activizare a 
elevilor 

• Tipul sarcinilor de învăţare / nivelul de solicitare cognitivă specific lecţiei 
• Gradul de participare a elevilor şi tipul de participare (provocată, neprovocată) 
• Raportul dintre frecvenţa şi tipul solicitărilor, pe de o parte, şi rezultatele / performanţele 

şcolare ale elevilor  
 

 
Operaţionalizarea conceptelor in cadrul tabelelor nr.1 şi D:  
 
Tabelul nr.1:  

1. Reproducere şi recunoaştere = sarcină / intervenţie a cadrului didactic sau intervenţie a 
elevilor care vizează competenţe simple dedefinire, reproducere a unor informaţii, de 
identificare a unor termeni, relaţii, procese. 

 
2. Explicare şi interpretare = sarcină / intervenţie a cadrului didactic sau intervenţie a 

elevului care presupune capacitatea de a percepe şi de a explica fenomene, procese, legi, 
de a înţelege sensurile şi semnificaţiile unor fapte sau evenimente, de a analiza situaţii.  
 

3. Aplicare = capacitatea de a transfera informaţiile şi schemele cognitive din plan mental în 
planul vieţii reale,  capacitatea de a aplica algoritmi, norme, legi, principii, relaţii în 
activitatea practică sau experimentală; capacitatea de a utiliza achiziţiile dobândite prin 
învăţare.  
 

4. Capacităţi superioare = gândire critică, rezolvare de probleme, luare de decizii  
 
Tabelul D:  

1. Expozitiv = intervenţie a cadrului didactic care nu implică participarea elevilor  
 
2. Frontal – interacţiune = cadrul didactic interacţionează cu elevii prin întrebări şi 

răspunsuri dirijate; sarcinile / întrebările vizează clasa în general sau aun anumit elev din 
clasă: cadrul didactic controlează procesul de interacţiune / comunicare 

 
3. Grupal = interacţiunea / comuinicarea se petrece între elevi, în cadrul grupurilor de lucru, 

iar interacţiunea profesor – elevi este centrată pe facilitare, sprijinin şi consiliere 
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4. Individual = individualizarea interacţiunii / comunicării. Cadrul didactic se adresează 

„elevului concret”, în funcţie de nevoile / reacţiile acestuia. Interacţiunea este 
personalizată.  
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Ministerul Educației Naționale 
 
 

MONITORIZARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chestionar pentru ELEVI 
-model- 

 
 
 
 

 
Unitate de învățământ: ___________________________  
 
Data:____________________________________ 
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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. Răspunsurile pe care le vei da sunt anonime, deci nu va trebui să indici 
numele tău. Nu există răspunsuri corecte sau greşite, acesta fiind un chestionar prin care vrem să 
aflăm părerea ta. Prin urmare, fii sincer în răspunsurile pe care le dai. 
 

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. 
Răspunde la toate întrebările şi nu lăsa nici o întrebare necompletată. Dacă nu înţelegi 

cum trebuie să răspunzi la o întrebare, ridică mâna şi cere ajutorul profesorului. Nu privi la 
colegii tăi şi nu copia răspunsurile lor. Noi nu dăm note la răspunsurile primite la aceste întrebări 
ci dorim să aflăm părerea ta sinceră. 

*** 
1.  Eşti mulţumit de condiţiile de spaţiu, mobilier, apă, lumină, curăţenia din şcoala în care înveţi? 
( încercuieşte cifra care corespunde cel mai mult părerii tale). 

1. Nemulţumit         2. Mulţumit                  3. Foarte mulţumit 
 
2. Ce gânduri de viitor ai? 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Crezi că ceea ce înveţi acum la şcoală te va ajuta în viitor (încercuieşte cifra care corespunde 
cel mai mult părerii tale) 

1. Foarte puţin 2. Puţin 3. Mult 4. Foarte mult 
 
4. Am posibilitatea de a obţine informaţii despre nivelurile superioare pe care le-aş putea urma 
după absolvire, prin: (încercuieşte cifrele din faţa posibilităţilor pe care a pentru a te informai): 

1. Orele de dirigenţie   
2. Consiliere şcolară şi profesională 
3. Discuţii cu părinţii 
4. Discuţii cu profesorii 
5. Afişajul din şcoală 
6. Internet 
7. Târguri de oferte educaţionale 
8. Întâlniri cu absolvenţi ai şcolii 
9. Vizite 
10. Altele 

 
5. Cunoştinţele transmise la ore conţin: (încercuieşte cifra care corespunde cel mai mult părerii 
tale) 

1. Prea puţine situaţii de aplicare practică a cunoştinţelor 
2. Un număr suficient de situaţii de aplicare practică a cunoştinţelor 
3. Multe situaţii de aplicare practică a cunoştinţelor 
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4. Aproape întotdeauna cunoştinţele pot fi aplicate în practică 
 
6. Ce te stimulează mai mult să înveţi? (încercuieşte cifra care corespunde cel mai mult părerii 
tale) 

1. Laudele profesorilor 
2. Observaţiile profesorilor 
3. Notele pe care le obţii 
4. Frica de pedeapsă 
5. Dorinţa de a fi premiant la sfârşitul anului 
6. Dorinţa de a-mi continua şcoala 
7. Dorinţa de a obţine o meserie 
8. Altceva (Ce?) ______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
7. Câţi dintre profesorii tăi îţi cer să reproduci exact informaţiile pe care ţi le transmit? (încercuieşte 
cifra care corespunde cel mai mult părerii tale) 
 
 
 
 
8. 8. În activităţile din clasă eşti solicitat să pui întrebări colegilor sau să formulezi opinii proprii 
în legătură cu o problemă? (încercuieşte cifra care corespunde cel mai mult părerii tale) 

1. Foarte puţin 2. Puţin 3. Mult 4. Foarte mult 
 
9. Cunoşti regulile după care profesorii îţi pun notele? (încercuieşte cifra care corespunde cel mai 
mult părerii tale) 

1. Foarte puţin 2. Puţin 3. Mult 4. Foarte mult 
 
10. Cât de des au discutat profesorii sau dirigintele cu clasa despre modul în care trebuie să vă 
comportaţi în societate şi cum să-i ajutaţi şi să-i respectaţi pe ceilalţi? (încercuieşte cifra care 
corespunde cel mai mult părerii tale) 
 
 
 
11. Cât de des ai fost solicitat de profesori pentru a participa la diferite activităţi în folosul clasei, 
şcolii sau a localităţii tale (înfrumuseţare, servicii, realizare de materiale didactice etc)? 
 
 
 
  

Foarte puțini Mulți 1                2                3               4                5                6 

Foarte rar  Foarte des  1                2                3               4                5                6 

Foarte rar  Foarte des  1                2                3               4                5                6 
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12. Şcoala îmi oferă posibilităţi de afirmare personală şi de petrecere a timpului liber 
( încercuieşte cifra care corespunde cel mai mult părerii tale). 

1. Niciodată             2. Rar                3. Frecvent 
 
13. În timpul orelor profesorii folosesc şi alte materiale (culegeri de probleme, caiete speciale, 
planşe, mulaje, aparate de laborator) pentru a explica lecţiile? (încercuieşte cifra care corespunde 
cel mai mult părerii tale) 

1. De fiecare dată 2. La majoritatea obiectelor 3. Câteodată  4. Niciodată 
 
14. Ai acasă culegeri de probleme sau caiete speciale care să te ajute să înţelegi mai bine lecţiile 
pe care le ai de învăţat? (încercuieşte cifra care corespunde cel mai mult părerii tale) 

1. Da, la toate obiectele 
2. La cele mai multe obiecte 
3.  La un obiect sau două 

            4.  Nu, nu am deloc 
 

15. Dacă doreşti să-ţi exprimi şi alte păreri , te rugăm să le scrii mai jos: 
 
 
 
 
 
 
16. Câţi ani împliniţi ai? (scrie deasupra liniei vârsta ta)  _________ 
 
17. Eşti… (încercuieşte cifra care corespunde sexului tău) 
   1. Băiat   2. Fata 
 
 
18. Care este ocupaţia părinţilor tăi? (scrie deasupra liniei cu ce se ocupă acum mama şi tatăl tău) 
 
MAMA ___________________________________________________________________ 
 
TATA ____________________________________________________________________ 
 
 

 
 

ÎŢI MULŢUMIM PENTRU PARTICIPARE! 
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Ministerul Educației Naționale  
 
 

MONITORIZARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOCUS GROUP 
pentru 

PROFESORI 
-model- 

 
 
 

      Unitate de învățământ: __________________________________  
 
      Județ/ Localitate__________________________________ 
 
      Data:____________________________________ 
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FOCUS GROUP pentru profesori 
 
Consemn 

Sunteţi invitaţi la o dezbatere pe tema Educaţia rurală în România.  
Dezbaterea de astăzi se va realiza într-o manieră semistructurată în sensul că eu voi prezenta 

un anumit aspect dintr-o listă prestabilită iar dumneavoastră veţi încerca să vă exprimaţi opinia cu 
privire la problema pusă, să aduceţi informaţii sau să propuneţi soluţii.  

Totuşi, o serie de condiţii trebuie respectate: 
- Am să vă rog să vă referiţi pe rând la fiecare problemă, astfel încât fiecare să aibă şansa de 

a-şi formula opinia. Abia după aceea vom putea trece la problema următoare.  
- Veţi încerca să răspundeţi exact, clar şi concis, fără a intra în prea multe detalii. Dacă 

aspectele menţionate de dumneavoastră vor trebui dezvoltate, vă voi solicita să insistaţi 
asupra problemei. 

 
Dacă aveţi întrebări? (se răspunde numai la întrebări de clarificare a modului de realizare a 

interviului) 
 
Durata 60-90 minute 
Participanţi 6-8 profesori 
 
Interviul 
 

Astăzi _____________________ ora ____________ deschidem discuţia pe tema Părăsirea 
timpurie a școlii/ Învățarea pe tot parcursul vieții/ Învățământul profesional/ Învățământul terțiar, 
discuţie de grup la care participă un număr de _____ profesori care îşi desfăşoară activitatea în 
şcoala __________________________________________. Pentru început, de la dreapta la 
stânga, vă rog să vă prezentaţi precizându-vă numele. 

 
 

Aţi participat desigur la programul/proiectul în vederea îmbunătăţirii calităţii actului didactic 
în mediul rural şi creşterii performanţelor elevilor. În continuare vom purta o discuţie referitoare 
la modul în care s-au desfăşurat acele activităţi. 

 
1. Participarea la programele de ridicare a calificării profesionale: 
          - denumirea programelor; 
          - organizare, orar; 
          - conţinuturi; 
          - condiţii de deplasare 
 
2. Schimbări sesizate: în stilul de lucru al profesorilor din şcoală, în relaţiile şcolii cu 

comunitatea. 
 

3. Asigurarea şcolii cu material didactic şi cu mobilier. Dotarea bibliotecii. Activitatea şi 
dotarea centrelor de resurse mobile şi a celor fixe. 

 
4. Elaborarea de materiale de învăţare. Implicarea elevilor în confecţionarea materialului 

didactic şi în activităţi comunitare. 
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5. Participarea la proiecte de dezvoltare comunitară. 

 
6. Participarea la program: 

o calitatea conţinutului modulelor; 
o calitatea activităţilor desfăşurate; 
o sistemul de evaluare utilizat; 
o grad de aplicabilitate în şcoala dumneavoastră. 

 
7. Relaţia dvs. cu familiile elevilor. Implicarea părinţilor în activităţile desfăşurate în 

cadrul PROIECTULUI. 
 
8. Motivarea elevilor pentru a urma o treaptă superioară de şcolarizare. 

 
9. Stiluri de activitate didactică. Utilizarea metodelor de învăţare prin cooperare în 

predarea disciplinei de specialitate. 
 

10. Utilizarea calculatorului şi a altor echipamente didactice în predarea disciplinei de 
specialitate. 

 
11. Sugestii privind derularea programului pentru dezvoltarea învăţământului rural în 

şcoala şi judeţul Dv. 
 

12. Posibilităţi de dezvoltare profesională şi personală oferite de participarea la activităţile 
PROIECTULUI. Climatul psiho-social din şcoală. 

 
 
 

VĂ MULŢUMIM PENTRU PARTICIPARE! 
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Ministerul Educației Naționale  
 
 

MONITORIZARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHESTIONAR  
pentru 

PERSONALUL DIDACTIC CARE IMPLEMENTEAZĂ ACTIVITĂȚILE 
- Model- 

 
 
 
 

 
Unitate de învățământ: __________________________________  
 
Data:____________________________________ 
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În calitate de  participant la implementarea măsurii……….. din strategia din domeniu educației,  
sunteţi în măsură să vă exprimaţi părerea privind calitatea implementării. 
 Vă rugăm să precizați: 
 
A. Identificați măsura din strategie în cadrul căreia au fost implementate activitățile: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
B. Perioada în care s-au derulat activitățile.  
________________________________________________________________ 
C. Suporturile de curs pe care le-aţi avut la dispoziţie: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
D. Exprimaţi opinia dvs. privind calitatea activităților de învățământ acoperite, prin încercuirea 
cifrei care corespunde cel mai bine părerii pe care o aveţi în ceea ce privesc criteriile prezentate 
în continuare: 
 
 

EVALUAREA ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
 

1. Calitatea obiectivelor  
1.1. Legitimitatea, pertinenţa obiectivelor  

Complet neadecvat     Adecvare totală  
1 2 3 4 5 

 
1.2. Definirea obiectivelor: specificitate, concretitudine, claritate 

 
Complet neadecvat    Adecvare totală 

1 2 3 4 5 
 

1.3. Fezabilitatea obiectivelor 
 
Complet neadecvat    Adecvare totală 

1 2 3 4 5 
 

1.4. Organizarea obiectivelor 
 

Complet neadecvat     Adecvare totală  
1 2 3 4 5 

 
1.5. Completitudinea obiectivelor 

 
Complet neadecvat     Adecvare totală  

1 2 3 4 5 
2. Calitatea conţinutului 
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2.1. Valoarea ştiinţifică (acurateţe, esenţialitate, actualitate) 
 
Complet neadecvat     Adecvare totală  

1 2 3 4 5 
 

2.2. Valoarea funcţională, relevanţa pentru obiectivele stabilite. 
 
Complet neadecvat     Adecvare totală  

1 2 3 4 5 
 
 

2.3. Valoarea cultural – educativă (promovarea valorilor autentice, democratice, evitarea 
discriminărilor de orice fel, a contaminărilor ideologice 

 
Complet neadecvat     Adecvare totală  

1 2 3 4 5 
 
2.4. Densitatea informaţiei  

 
Complet neadecvat     Adecvare totală  

1 2 3 4 5 
 

2.5. Coerenţa 
 
Complet neadecvat     Adecvare totală  

1 2 3 4 5 
 

2.6. Perspectiva interdisciplinară  
 
Complet neadecvat     Adecvare totală  

1 2 3 4 5 
 

2.7. Valoarea motivaţională  
 
Complet neadecvat     Adecvare totală  

1 2 3 4 5 
 
 

2.8. Reflectarea conţinuturilor specifice  
Complet neadecvat     Adecvare totală  

1 2 3 4 5 
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3. Calitatea limbajului: accesibilitate, claritate 
 
Complet neadecvat     Adecvare totală  

1 2 3 4 5 
 
4. Calitatea sarcinilor / activităţilor de învăţare (conducerea învăţării)  
 
Complet neadecvat     Adecvare totală  

1 2 3 4 5 
 
 

4.1. Întrebările, exerciţiile, problemele sunt relevante pentru obiectivele proiectate 
 
Complet neadecvat     Adecvare totală  

1 2 3 4 5 
 

4.2. Situaţiile de învăţare promovează o învăţare de tip activ, inovatoare, vizând procese şi 
capacităţi cognitive superioare 

 
Complet neadecvat     Adecvare totală  

1 2 3 4 5 
 

4.3. Sarcinile de învăţare sunt diferenţiate din punctul de vedere al gradului de dificultate 
şi al tipului de performanţă 

 
Complet neadecvat     Adecvare totală  

1 2 3 4 5 
 

4.4. Suporturile grafice facilitează înţelegerea şi sprijină procesele de învăţare 
 
Complet neadecvat     Adecvare totală  

1 2 3 4 5 
 
 
 
5. Calitatea demersului evaluativ 
 

5.1. Sunt integrate probe de evaluare / autoevaluare cu valoare funcţională  
 
Complet neadecvat     Adecvare totală  

1 2 3 4 5 
 
5.2. Probele de evaluare/autoevaluare satisfac condiţiile tehnice ale calităţii evaluării 

(validitate, fidelitate, obiectivitate) 
 
Complet neadecvat     Adecvare totală  
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1 2 3 4 5 
 

5.3. Diversitatea / complementaritatea metodelor de evaluare utilizate 
 
Complet neadecvat     Adecvare totală  

1 2 3 4 5 
 
 
6. Calităţi ale tehnoredactării 
 

6.1. Diferenţierea şi ierarhizarea informaţiilor prin mijloace vizuale 
 
Complet neadecvat     Adecvare totală  

1 2 3 4 5 
 

6.2. Organizarea informaţiei (structurare)  
 
Complet neadecvat     Adecvare totală  

1 2 3 4 5 
 
 

6.3. Coerenţa tehnoredactării 
 
Complet neadecvat     Adecvare totală  

1 2 3 4 5 
 
 
 

VĂ MULŢUMIM PENTRU PARTICIPARE! 
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Ministerul Educației Naționale 
 
 

MONITORIZARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOCUS GROUP 
pentru 

PĂRINȚI 
-model- 

 
 
 
 

          Unitate de învățământ: __________________________________  
 
          Data:____________________________________ 
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 FOCUS GRUP pentru părinţi 
 
 

Aţi văzut, probabil, la televizor emisiuni în care un reporter pune o întrebare iar invitaţii 
răspund la acea întrebare, fiecare ce crede. Vom proceda în acelaşi fel. Am să vă pun câte o 
întrebare iar fiecare dintre dvs. pe rând, vă veţi exprima  părerea. 

 
 Fiecare părinte va avea în faţă un cartonaş cu numele şi prenumele său. 
 
Durata 60 minute 
Participanţi 6-8 părinţi 
 
 

1. Aţi luat cunoştinţă de implicarea şcolii în program/proiect? În ce fel? La ce se referă? 
 
2. Aţi sesizat ceva schimbări în şcoală: dotări, activităţi şcolare sau extrașcolare? Sunteţi 

mulţumit de condiţiile în care învaţă copiii dumneavoastră? 
 

3. De câte ori aţi venit în acest an la şcoală? Cu ce prilejuri? În ce fel vă încurajează şcoala să 
vă implicaţi în educaţia copiilor? 

 
4. Ce părere au copiii Dv. despre şcoala în care învaţă? Ce gânduri privind viitorul lor şcolar 

şi profesional au? De ce ajutor ar avea nevoie? 
 

5. Alte păreri..... 
 

VĂ MULȚUMIM PENTRU PARTICIPARE! 
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Ministerul Educației Naționale 
 
 

MONITORIZARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GHID DE INTERVIU 
pentru 

REPREZENTANȚI AI COMUNITĂȚII LOCALE 
-model- 

 
 
 

Untate de învățământ: __________________________________  
 
Județ/Localitate:_________________________________ 
 
Data:____________________________________ 
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Introducere:  
 
Vă mulţumim că aţi acceptat să participaţi la această discuţie despre reforma în educație,  la care 
participă şi şcoala din comunitatea dvs. Scopul pentru care v-am solicitat această întâlnire este 
acela de a identifica împreună punctele tari şi măsurile de îmbunătăţire de care are nevoie 
programul pentru a răspunde mai bine nevoilor comunităţii.  
 

1. Există la nivelul comunităţii dumneavoastră o organizație/asociație locală pentru educaţie? 
Dacă da, descrieţi participarea dvs. în cadrul acestei structuri.  

 
2. a. Aţi observat în ultima perioadă anumite schimbări în ceea ce priveşte şcoala?  

b. Ce fel de schimbări?  
c. Care credeţi că e motivul pentru care s-au produs aceste schimbări? 

 
3. Care credeţi că sunt principalele beneficii ale comunităţii ca urmare a participării şcolii la 

proiect? 
 
4. a. Aţi participat la unele acţiuni iniţiate de şcoală în cadrul acestui proiect?  

b. Dacă da, la ce tip de acţiuni? 
 

5. Care sunt principalele dificultăţi cu care credeţi că se confruntă şcoala din comunitatea 
dvs.? 

 
6. Participaţi activ la luarea diverselor decizii la nivelul şcolii? Sunteţi reprezentat (dvs. sau 

instituţia dvs.) în Consiliul de Administraţie sau în alte forumuri de decizie la nivelul şcolii? 
 
7. Au existat, în ultima perioadă, proiecte ale şcolii prin care elevii au desfăşurat diverse 

activităţi în beneficiul comunităţii? Dacă da, aţi putea da câteva exemple? 
 
 

Instrucţiuni: 
 

• Interviul se poate realiza individual sau în grup.  
• Din punct de vedere metodologic, propunem un interviu semistructurat, care va urmări 

întrebările din ghidul de interviu, cu relansările necesare pentru a satura cu informaţie 
fiecare item.  

• Durata interviului se va încadra în următoarele limite: 20-25 min. pentru interviurile 
individuale şi 30-45 min. pentru interviurile de grup (2-3 participanţi) 

• Se recomandă intervievarea a min. 3 reprezentanţi ai comunităţii locale, dintre care unul 
va fi obligatoriu reprezentantul autorităţii publice locale (de preferinţă primar sau 
viceprimar).  

• Interpretarea datelor culese cu ajutorul interviului va viza următoarele categorii: 
o Gradul de informare al comunităţii locale  privind programul 
o Participarea comunităţii la viaţa şcolii: participarea la procesul decizional  
o Participarea şcolii / elevilor la viaţa comunităţii  
o Avantajele comunităţii ca urmare a participării şcolii la  program  
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THANK YOU FOR YOUR PARTICIPATION! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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	Rezultat final 2: Dezvoltarea mecanismelor pentru anticiparea competenţelor solicitate pe piaţa muncii, definirea profilurilor profesionale, în scopul dezvoltării/revizuirii calificărilor în concordanţă cu abilităţile şi cunoştinţele relevante pentru ...
	Rezultat imediat 2.4: Dezvoltarea și gestionarea unui modul integrat de date și indicatori statistici, din care se pot genera rapoarte, necesare pentru planificarea strategică a ofertei de formare profesională inițială, date și indicatori necesari pen...
	Rezultat final 3: Monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor programelor de formare
	Rezultat imediat 3.1:  Crearea unui mecanism național pentru monitorizarea administrativă a inserției profesionale a absolvenților sistemului ÎPT.
	Rezultat final 3: Monitorizarea inserției profesionale a absolvenților programelor de formare
	Rezultat imediat 3.2: Revizuirea metodologiei pentru inserția socială și profesională a absolvenților de învățământ profesional și tehnic, mai ales din perspectiva decalajului de competențe.
	Rezultat final 3: Monitorizarea inserției profesionale a absolvenților programelor de formare
	Rezultat final 4: Îmbunătățirea învățării la locul de muncă în formarea profesională
	Rezultat imediat 4.1: Dezvoltarea și implementarea regulamentelor pentru ruta de formare profesională inițială în cadrul sistemului de învățământ național, incluzând o componentă semnificativă de învățare la locul de muncă, în parteneriat cu angajatorii.
	Rezultat final 4: Îmbunătățirea învățării la locul de muncă în formarea profesională
	Rezultat imediat 4.2: Dezvoltarea și implementarea reglementărilor necesare pentru a crește flexibilitatea duratei contractelor de ucenicie
	Rezultat final 4: Îmbunătățirea învățării la locul de muncă în formarea profesională
	Rezultat imediat 4.3: Dezvoltarea rețelelor de cooperare ale angajatorilor pe domenii de formare profesională, destinate sprijinirii învățării la locul de muncă și planificării oferte pentru acel domeniu la diverse niveluri: național/regional/local.
	Rezultat final 4: Îmbunătățirea învățării la locul de muncă în formarea profesională
	Rezultat imediat 4.4: Dezvoltarea și implementarea unui sistem de asigurare a calității pentru învățarea la locul de muncă în cadrul sistemului de învățământ.
	Rezultat final 4: Îmbunătățirea învățării la locul de muncă în formarea profesională
	Rezultat imediat 4.5: Pregătirea proiectului de metodologie și a standardelor de acreditare pentru a furniza învățare la locul de muncă în cadrul sistemului de învățământ.
	Rezultat final 4: Îmbunătățirea învățării la locul de muncă în formarea profesională
	Rezultat imediat 4.6: Formarea formatorilor în cadrul companiilor, care furnizează învățare la locul de muncă pentru elevii din sistemul de învățământ profesional și tehnic.
	INSTRUMENTE DE TEREN CALITATIVE/CANTITATIVE:
	Studiu cu tutorii din cadrul agenților economici care au beneficiat de formare (studiu online)

	Rezultat final 5: Îmbunătăţirea mecanismelor de finanţare publică şi privată a formării profesionale
	Rezultat imediat 5.1: Dezvoltarea mecanismelor de finanțare a structurilor de parteneriat public-privat și de cooperare sectorială (comitete sectoriale, consorții regionale și comitete locale pentru dezvoltarea parteneriatului social);
	Rezultat final 5: Îmbunătăţirea mecanismelor de finanţare publică şi privată a formării profesionale
	Rezultat imediat 5.2: Îmbunătățirea sistemului de finanțare pentru a furniza resursele necesare pentru formarea profesională inițială, inclusiv experiența profesională, evaluarea și certificarea rezultatelor învățării.
	Rezultat final 5: Îmbunătăţirea mecanismelor de finanţare publică şi privată a formării profesionale
	Rezultat imediat 5.3:  Dezvoltarea și implementarea proiectelor strategice naționale menite să sprijine elevii prin finanțarea programelor ce vizează experiența de muncă în învățământul profesional.
	Rezultat final 6: Creşterea implicării partenerilor sociali în dezvoltarea sistemului de formare profesională
	Rezultat imediat 6.1: Revizuirea cadrului de reglementare pentru Comitetele Sectoriale și sprijinirea consolidării lor instituționale.
	Rezultat final 6: Creşterea implicării partenerilor sociali în dezvoltarea sistemului de formare profesională
	Rezultat imediat 6.2: Revizuirea cadrului general de organizare și operare al entităților de management participativ responsabile pentru planificarea strategică a formării profesionale, mai exact Consorțiile Regionale și Județene și Comitetele Locale ...
	Rezultat final 6: Creşterea implicării partenerilor sociali în dezvoltarea sistemului de formare profesională
	Rezultat imediat 6.3: Dezvoltarea capacității de management participativ, prin furnizarea de asistență metodică și mecanisme de coordonare a entităților de cooperare strategică la nivel național, regional și județean, cu o concentrare pe Consorțiile R...
	Rezultat final 6: Creşterea implicării partenerilor sociali în dezvoltarea sistemului de formare profesională
	Rezultat imediat 6.4: Dezvoltarea și livrarea de programe de formare continuă pentru experții din Comitetele de Sector.
	Rezultat final obiectiv 2: Creșterea participării și facilitarea accesului la programele de formare profesională
	Rezultat final 7: Dezvoltarea marketingului programelor de formare profesională și al rezultatelor învăţării dobândite în context nonformal şi informal
	Rezultat imediat 7.1:  Dezvoltarea și implementarea unei strategii de promovare și creștere a conștientizării asupra beneficiilor dezvoltării carierei, ale participării în formarea profesională inițială și continuă, și recunoașterea învățării informal...
	INSTRUMENTE DE TEREN CALITATIVE/CANTITATIVE:
	Studiul calitativ “Campanii de informare a persoanelor apte de muncă în legătură cu serviciile de orientare şi consiliere”
	INSTRUMENTE DE TEREN CALITATIVE/CANTITATIVE:
	Studiul calitativ ”Elevi consiliați”

	Rezultat final 7: Dezvoltarea marketingului programelor de formare profesională și al rezultatelor învăţării dobândite în context nonformal şi informal.
	Rezultat imediat 7.2: Dezvoltarea și implementarea unui cadru pentru identificarea și diseminarea bunelor practici în domeniul formării profesionale la nivel național.
	Rezultat final 7: Dezvoltarea marketingului programelor de formare profesională și al rezultatelor învăţării dobândite în context nonformal şi informal .
	Rezultat imediat 7.3: Campanii de promovare a formării profesionale și recunoașterea învățării nonformale și informale în rândul elevilor înscriși în programe de învățământ profesional și tehnic și a clasei a 8-a.
	Rezultat final 8: Îmbunătăţirea orientării profesionale şi a consilierii în carieră
	Rezultat imediat 8.1: Dezvoltarea unui sistem coerent de consiliere în carieră și orientare profesională la nivel național/regional/local, acoperind atât formarea profesională inițială, cât și pe cea continuă.
	INSTRUMENTE DE TEREN CALITATIVE/CANTITATIVE:
	Studiu asupra Centrelor Comunitare de Învățare Permanentă (CCÎP)

	Rezultat final 8: Îmbunătăţirea orientării profesionale şi a consilierii în carieră
	Rezultat imediat 8.2:  Dezvoltarea coordonării și cooperării dintre diverșii factori interesați la nivel național, regional și local, inclusiv din Centrele Județene de Resurse și Asistență Educațională, Centrul Municipiului București de Resurse si Asi...
	PROGRAMS BY VARIOUS AGENCIES: “Sistemul de CCÎP”

	Rezultat final 8: Îmbunătăţirea orientării profesionale şi a consilierii în carieră
	Rezultat imediat 8.3: Campanii de informare cu privire la serviciile de consiliere și orientare profesională adresate persoanelor apte de muncă
	Rezultat final 8: Îmbunătăţirea orientării profesionale şi a consilierii în carieră
	Rezultat imediat 8.4: Dezvoltarea și furnizarea de servicii de orientare profesională pentru elevii de clasa a VIII-a
	Rezultat final 8: Îmbunătăţirea orientării profesionale şi a consilierii în carieră
	Rezultat imediat 8.5:  Dezvoltarea de instrumente online de orientare profesională pentru elevii de clasa a VII-a – a XII-a
	Rezultat final 8: Îmbunătăţirea orientării profesionale şi a consilierii în carieră
	Rezultat imediat 8.6: Dezvoltarea și furnizarea de programe de formare pentru profesioniștii cu responsabilități în furnizarea de informații, consiliere și orientare profesională, servicii de sprijin comunitar, precum și pentru personalul centrelor de...
	Rezultat final 9: Consolidarea şi flexibilizarea mecanismelor de recunoaştere şi validare a rezultatelor învăţării dobândite în context nonformal şi informal
	Rezultat imediat 9.1: Revizuirea metodologiei pentru recunoașterea rezultatelor învăţării dobândite în context nonformal şi informal
	Rezultat final 9: Consolidarea şi flexibilizarea mecanismelor de recunoaştere şi validare a rezultatelor învăţării dobândite în context nonformal şi informal
	Rezultat imediat 9.2:  Dezvoltarea mecanismelor de asigurarea calității în domeniul recunoașterii și validării rezultatelor învăţării dobândite în context nonformal şi informal
	Rezultat final 9: Consolidarea şi flexibilizarea mecanismelor de recunoaştere şi validare a rezultatelor învăţării dobândite în context nonformal şi informal
	Rezultat imediat 9.3: Formarea personalului responsabil cu recunoașterea și validarea rezultatelor învăţării dobândite în context nonformal şi informal
	Rezultat final 10: Facilitarea accesului la programele de formare profesională din sistemul de învățământ pentru tineri cu accent pe cei din grupuri vulnerabile
	Rezultat imediat 10.1: Dezvoltarea campusurilor școlare și a centrelor de formare în școlile profesionale și tehnice publice pentru o gamă largă de domenii de formare profesională și pentru un număr semnificativ de elevi din zone izolate
	Rezultat final 10: Facilitarea accesului la programele de formare profesională din sistemul de învățământ pentru tineri cu accent pe cei din grupuri vulnerabile
	Rezultat imediat 10.2: Sprijin pentru cazarea și mesele tinerilor din zone rurale și dezavantajate, persoane de etnie romă și persoane cu dizabilități înscrise în formare profesională în campusuri școlare/școli profesionale și tehnice
	Rezultat final 10: Facilitarea accesului la programele de formare profesională din sistemul de învățământ pentru tineri cu accent pe cei din grupuri vulnerabile
	Rezultat imediat 10.3: Dezvoltarea și implementarea unui program național de dotare a furnizorilor de formare profesională inițială din sistemul public pentru transportarea studenților către angajatori pentru experiența de muncă, pe baza criteriilor s...
	Rezultat final 10:  Facilitarea accesului la programele de formare profesională din sistemul de învățământ pentru tineri cu accent pe cei din grupuri vulnerabile
	Rezultat imediat 10.4: Dezvoltarea unor ateliere protejate sau a altor forme alternative de formare, pentru a asigura accesul studenților cu dizabilități sau dificultăți la programele de formare profesională ce le pot asigura o mai bună inserție socia...
	Rezultat final 10: Facilitarea accesului la programele de formare profesională din sistemul de învățământ pentru tineri cu accent pe cei din grupuri vulnerabile
	Rezultat imediat 10.5: Oferirea de sprijin financiar pentru elevii înscriși în învățământul profesional și tehnic din programul “Bursa Profesională”
	Rezultat final  obiectiv 3: Îmbunătățirea calității formării profesionale
	Indicatori
	Rezultat final 11: Dezvoltarea unui cadru naţional de asigurare a calităţii educației și formării profesionale la nivel de sistem
	Rezultat imediat 11.1: Dezvoltarea unui mecanism de monitorizare, evaluare și revizuire sistematică a calității sistemului de formare profesională
	Rezultat final 11: Dezvoltarea unui cadru naţional de asigurare a calităţii educației și formării profesionale la nivel de sistem
	Rezultat imediat 11.2: Actualizarea bazelor de date statistice cu privire la asigurarea calității la furnizorii de formare autorizați
	Rezultat final 12: Asigurarea calităţii certificării rezultatelor învăţării
	Rezultat imediat 12.1: Dezvoltarea și implementarea unui mecanism de certificare a rezultatelor învățării în formarea profesională inițială și continuă relevante pentru piața muncii, prin implicarea activă și sustenabilă a angajatorilor
	Rezultat final 13: Îmbunătăţirea competenţelor persoanelor cu atribuţii în furnizarea programelor de formare profesională din formarea profesională inițială şi formarea profesională continuă și în evaluarea rezultatelor învăţării dobândite în context ...
	Rezultat imediat 13.1: Dezvoltarea și furnizarea de programe de formare continuă pentru formatori și cadre didactice
	Rezultat final 13: Îmbunătăţirea competenţelor persoanelor cu atribuţii în furnizarea programelor de formare profesională din formarea profesională inițială şi formarea profesională continuă și în evaluarea rezultatelor învăţării dobândite în context ...
	Rezultat imediat 13.2: Înființarea și dezvoltarea unui centru național pentru formarea continuă a cadrelor didactice, formatorilor, evaluatorilor externi și tutorilor din partea angajatorilor, capabile să asigure o dezvoltare coerentă și constantă a c...
	Rezultat final 14: Îmbunătăţirea infrastructurii formării profesionale iniţiale şi continue
	Rezultat imediat 14.1: Dezvoltarea standardelor pentru dotarea furnizorilor de formare inițială/continuă, pe baza nevoilor specifice pentru respectivele calificări
	Rezultat final 14: Îmbunătăţirea infrastructurii formării profesionale iniţiale şi continue
	Rezultat imediat 14.2: Furnizarea de materiale didactice și echipamente la toate nivelurile de formare profesională inițială și continuă, în conformitate cu standardele aplicabile, pentru a asigura un sistem de învățământ profesional și tehnic incluziv.
	Rezultat final 15: Promovarea excelenţei în educația și formarea profesională
	Rezultat imediat 15.1: Dezvoltarea unui mecanism de recunoaștere a excelenței în formarea de programe de formare profesională inițială și continuă
	Rezultat final 15: Promovarea excelenţei în educația și formarea profesională
	Rezultat imediat 15.2: Dezvoltarea și implementarea unei metodologii pentru organizarea de concursuri meșteșugărești la nivel județean, național și internațional
	Rezultat final obiectiv 4: Dezvoltarea inovării și a cooperării naționale și internaționale în domeniul formării profesionale
	Indicatori
	PROGRAME PE DIVERSE AGENȚII: Prezentarea proiectului “Antreprenoriat”:

	Rezultat final 16: Dezvoltarea componentelor privind inovarea, creativitatea şi spiritului antreprenorial din cadrul programelor de formare profesională
	Rezultat imediat 16.1: Diseminarea metodelor de învățare care dezvoltă competențele antreprenoriale, prin intermediul firmelor de exercițiu
	Rezultat final 16: Dezvoltarea componentelor privind inovarea, creativitatea şi spiritului antreprenorial din cadrul programelor de formare profesională
	Rezultat imediat 16.2: Sprijin financiar
	Rezultat final 17: Dezvoltarea mobilităţii internaţionale în formarea profesională
	Rezultat imediat 17.1: Informarea furnizorilor de formare profesională cu privire la accesarea fondurilor europene pentru finanțarea mobilității internaționale în formarea profesională: ERASMUS+, Fondul Social European
	Rezultat final 17: Dezvoltarea mobilităţii internaţionale în formarea profesională
	Rezultat imediat 17.2:Formarea personalului furnizorilor de formare profesională pentru a pregăti solicitările pentru accesarea fondurilor europene destinate finanțării mobilității internaționale în formarea profesională: ERASMUS+, Fondul Social European
	Rezultat final 18: Extinderea învăţării mutuale şi a schimbului de bune practici, în vederea asigurării premiselor pentru participarea la o piaţă a muncii europene incluzive
	Rezultat imediat 18.1: Extinderea învăţării mutuale şi a schimbului de bune practici, în vederea asigurării premiselor pentru participarea la o piaţă a muncii europene incluzive  la nivel internațional
	Rezultat final 18: Extinderea învăţării mutuale şi a schimbului de bune practici, în vederea asigurării premiselor pentru participarea la o piaţă a muncii europene incluzive
	Rezultat imediat 18.2: Extinderea învăţării mutuale şi a schimbului de bune practici, în vederea asigurării premiselor pentru participarea la o piaţă a muncii europene incluzive la nivel macro-regional
	Rezultat final 18: Extinderea învăţării mutuale şi a schimbului de bune practici, în vederea asigurării premiselor pentru participarea la o piaţă a muncii europene incluzive
	Rezultat imediat 18.3: Extinderea învăţării mutuale şi a schimbului de bune practici, în vederea asigurării premiselor pentru participarea la o piaţă a muncii europene incluzive  la nivel statelor est-europene și a altor state membre UE partenere
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