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Comunicat de presă

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCȘ) a demarat
implementarea proiectului finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional
Capacitate Administrativă, Monitorizarea și evaluarea strategiilor condiționalități ex-ante
în educație și îmbunătățirea procesului decizional prin monitorizarea performanței
instituționale la nivel central și local.
În conformitate cu prevederile Acordului de Parteneriat al României (AP) pentru asigurarea
coerenței și consecvenței intervențiilor în educație în perioada 2014-2020, este necesară o abordare
strategică în conformitate cu strategiile sectoriale privind părăsirea timpurie a școlii, învățământul
terțiar, învățământului profesional și tehnic, învățarea pe tot parcursul vieții (strategii ce reprezintă
condiționalități ex-ante) luând în considerare tendințele demografice, pe de o parte, și tendințele
economice, pe de altă parte.
Proiectul are ca scop optimizarea implementării măsurilor în atingerea țintelor strategice
din cadrul celor patru strategii condionalități ex-ante prin dezvoltarea și introducerea unui sistem unitar
de monitorizare și evaluare (M&E) precum și realizarea unor studii și analize ce vor optimiza procesele
de luare a deciziilor la nivelul ministerului și va furniza evidențele necesare implementării de politici
publice.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:




creșterea capacității MENCȘ de implementare a strategiilor educaționale condiționalitate ex-ante
prin asigurarea dezvoltării și aplicării unui cadru metodologic de monitorizare și evaluare în
vederea atingerii în 2020 a țintelor educaționale estimate
creșterea capacității MENCȘ de formulare de politici publice sectoriale prin asigurarea unor decizii
informate privind dezvoltarea forței de muncă, politicile privind profesorii și cele privind educația
timpurie sprijinite prin studii comparative

Grupul țintă este următorul:




Personalul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice – 75 persoane
Personalul inspectoratelor școlare - 125 persoane
Personalul de la nivelul autorităților publice centrale (instituții și unități care funcționează în
subordinea sau în coordonarea MENCS) – 25 persoane
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Data de începere: 22.04.2016
Perioada de implementare: 36 luni

Valoarea totală a proiectului: 12.105.023,08 lei




Contribuție FSE: 10.172.092,99 lei
Contribuție națională: 1.932.930,09 lei

Rezultate urmărite:











Un cadru unitar de coordonare (tablou de bord) a procesului de monitorizare și evaluare
reglementat privind implementarea acțiunilor/intervențiilor stabilite în cele patru
strategii condiționalitate ex-ante din educație
Două rapoarte privind monitorizarea și evaluarea implementării intervențiilor aferente
celor patru strategii din educație
Analiză privind clarificarea rolurilor departamentelor MENCS, instituțiilor direct
subordonate/aflate în coordonarea MENCS și serviciile deconcentrate din teritoriu
Studiu privind evaluarea politicilor publice în domeniul dezvoltarea forței de muncă în
România
Studiu privind evaluarea politicilor publice privind cadrele didactice
Studiu privind evaluarea politicilor publice privind dezvoltarea educației timpurii
Două Rapoarte anuale de Stare a Educației imbunatatite prin folosirea analizei
comparative la nivel global
Personal din MENCS și autorități, inspectorate școlare, instituții/unități de învățământ
instruit în folosirea instrumentelor de monitorizare și evaluare, analiză și formulare de
politici publice în educație

