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Notă de declinare a răspunderii  
Acest raport este produsul Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare/ Banca Mondială.  
Constatările, interpretarea și concluziile exprimate în această lucrare nu reflectă neapărat opiniile 
Directorilor Executivi ai Băncii Mondiale sau ale guvernelor reprezentate de aceștia. Banca Mondială 
nu garantează pentru acuratețea datelor incluse aici. 

Acest Raport nu reprezintă neapărat poziția Uniunii Europene sau a Guvernului României.  

 

 

 

 

 

Declarație privind dreptul de autor 
Materialul din această publicație este protejat de drepturi de autor. Copierea și/sau transmiterea de 
porțiuni din acest raport fără obținerea în prealabil a unei permisiuni în acest sens poate constitui o 
încălcare a legilor aplicabile. 

Pentru obținerea permisiunii de fotocopiere sau de retipărire a oricăror părți din această lucrare, vă 
rugăm să transmiteți o solicitare cuprinzând informații complete la una dintre următoarele adrese (i) 
Ministerul Muncii și Protecției Sociale ( str. Dem I Dobrescu Street, Nr. 2, Sector 1, București, România) 
sau (ii) Grupul Băncii Mondiale România (Strada Vasile Lascăr, Nr. 31, Et. 6, Sector 2, București, 
România). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acest raport a fost predat în august 2020 în conformitate cu Acordul pentru servicii de asistență cu 
privire la Sprijinirea procesului de implementare a activităților A2, A3, A5, A6 și A7.2 asociate 
proiectului „Creșterea eficientei intervențiilor atât la nivelul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, 
cât și a structurilor aflate in coordonarea sa”, semnat între Ministerul Muncii și Protecției Sociale și 
Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în septembrie 2018.  Acesta corespunde 
Rezultatului 5 (Output 5) din cadrul Acordului mai sus menționat. 
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Recunoașterea contribuției autorilor 
Raportul a fost coordonat de către dl Manuel Salazar (Expert Principal Protecție Socială), dl Vlad 
Grigoraș (Economist Senior Protecție Socială) (Conducătorii echipei de lucru) și dl Cosmin Briciu, sub 
îndrumarea dlui Cem Mete (Manager) și a dnei Tatiana Proskuyakova (Manager de țară).  Sesiunile de 
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și Protecției Sociale, în special Direcției Politici Servicii Sociale pentru sprijinul lor continuu, mai ales 
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Lista acronimelor 
Acronim Sens  

AJPIS Autoritatea Județeană pentru Plăți și Inspecție Județeană  

DPOSPM Direcția Politici de Ocupare, Competențe și Mobilitate Profesională 

DPBS Direcția Politici Beneficii Sociale  

DPSS Direcția Politici Servicii Sociale  

DGASPC  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

MEC Ministerul Educației și Cercetării  

MS Ministerul Sănătății 

MMPS Ministerul Muncii și Protecției Sociale  

MLPDA Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației   

SNISRS Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei  

M&E Monitorizare și Evaluare  

SATR Servicii de asistență tehnică rambursabile  

AT Asistență Tehnică 

BM Banca Mondială 
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1. Context  
Prezentul proiect de asistență tehnică își propune să îmbunătățească, la diferite niveluri ale fluxurilor 
de date, toate componentele majore ale sistemului de monitorizare și evaluare gestionat de Ministerul 
Muncii și Protecției Sociale (MMPS).  Scopul SATR a fost acela de a sprijini eforturile MMPS privind (i) 
elaborarea unui sistem de monitorizare și evaluare (Sistem de M&E) pentru Strategia Națională privind 
Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei (SNISRS) și a indicatorilor programelor aflate în coordonarea 
Ministerului Muncii și Protecției Sociale, și facilitarea integrării acestora în Sistemul de M&E; (ii) 
evaluarea reglementărilor care afectează sistemul de M&E și implementarea acestuia, și oferirea de 
recomandări pentru îmbunătățirea acestora; (iii) formarea echipei tehnice și a persoanelor care 
elaborează politici din ministere cu privire la M&E, inclusiv analiza și raportarea datelor; și (iv) 
implementarea eficientă a sistemelor de M&E. Rezultatul 5 al proiectului cuprinde pregătirea și 
desfășurarea a cinci cursuri de formare, dintre care trei au fost organizate și finalizate așa cum se 
planificase inițial, în timp ce celelalte două au avut loc mai târziu, online, din cauza restricțiilor impuse 
în România de Covid-19 și în acord cu clientul.  Nota de față prezintă o sinteză a celor cinci cursuri de 
formare, reprezentând ultimul Rezultat al proiectului.   

 

2. Obiectivul sesiunilor de formare 
Sesiunile de formare au fost elaborate astfel încât să le ofere conducerii și personalului executiv din 
cadrul MMPS cunoștințele tehnice și abilitățile cheie necesare pentru a implementa și a asigura 
sustenabilitatea sistemului de M&E pentru incluziune socială, proiectat și pilotat în cadrul Serviciilor 
de Asistență Tehnică Rambursabile (SATR).  În acest sens, s-au organizat în total cinci cursuri de 
formare, enumerate mai jos în ordine cronologică (prima coloană) și corespondentul lor în planul de 
formare, ala cum au fost inițial prevăzute în contract (coloana 2).  Anexele prezintă toate datele, 
materialele și instrumentele folosite la cursuri.  

 

Cursuri de formare desfășurate  Cursurile de formare planificate în contract  

Elaborarea și implementarea sistemelor de 
monitorizare și evaluare: aspecte teoretice și practice 

A. Sistemele de monitorizare. Diferențe între 
monitorizare și evaluare. Elemente de avut în vedere 
când se elaborează un sistem de M&E. Tipuri de 
indicatori sociali   

B. Evaluarea. Tipuri de evaluări (evaluarea nevoilor, 
evaluarea procesului, evaluări de impact, analize 
cost-beneficiu). Tipuri de întrebări de evaluare și 
opțiuni de proiectare, pentru fiecare tip de evaluare   

Utilizarea instrumentelor de calcul tabelar în 
activitatea profesională 

C. Managementul și analiza datelor (utilizarea 
sintaxelor statistice pentru a gestiona diferite seturi 
de date, pentru a înțelege informațiile acestora și 
pentru a calcula informații pe baza lor) Cum se 
gestionează în mod eficient diferite seturi/ surse de 
date, pentru a păstra sistemul de M&E la zi.  

Managementul și analiza datelor cu STATA 

 

Metode și tehnici pentru raportarea eficientă a 
datelor  

D. Analiza și raportarea informațiilor statistice 
(crearea tabelelor, graficelor și hărților relevante, 
interpretarea indicatorilor, folosirea indicatorilor 
pentru elaborarea politicilor). Cum se folosește noul 
sistem de M&E  
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Primele trei cursuri de formare s-au desfășurat la timp, însă ultimul nu s-a putut organiza față în față 
în intervalul de timp planificat inițial pentru implementarea SATR, din cauza interdicțiilor impuse la 
nivel național ca răspuns la criza Covid-19.  În consecință, acesta s-a derulat online, în iulie.  

Cursuri de formare desfășurate  Link către celelalte Rezultate ale SATR.  Desfășurare 

Elaborarea și implementarea 
sistemelor de monitorizare și evaluare: 
aspecte teoretice și practice 

Creșterea per ansamblu a capacității de 
înțelegere și utilizare a sistemelor de 
M&E 

Sprijin pentru implementarea 
evaluărilor recomandate la Rezultatul 
1.  

Față în față  

Folosirea instrumentelor de tip foaie de 
calcul în activitatea profesională 

Colectarea datelor, agregarea și 
procesarea acestora pentru 
monitorizarea strategiei și a 
programelor  

Accent pus pe procesarea datelor 
privind serviciile sociale   

Față în față 

Managementul și analiza datelor cu 
STATA  

Realizarea bazei de date,  

Colectarea datelor, agregarea și 
procesarea acestora pentru 
monitorizarea strategiei și a 
programelor 

Accent pus pe procesarea datelor 
privind serviciile sociale  

Față în față 

Metode și tehnici pentru raportarea 
eficientă a datelor 

Raportarea datelor pregătite în urma 
tuturor Rezultatelor   

Online 

 

3. Cuprinsul sesiunilor de formare 
Primul curs de formare, „Elaborarea și implementarea sistemelor de monitorizare și evaluare: aspecte 
teoretice și practice” a acoperit module privind (i) sistemele de monitorizare, inclusiv diferențele 
dintre monitorizare și evaluare, elementele de avut în vedere când se elaborează un sistem de M&E 
și tipuri de indicatori sociali, și (ii) tipurile de evaluări, incluzând evaluarea nevoilor, evaluarea de 
proces, evaluările de impact, analizele cost-beneficiu, precum și tipuri de întrebări de evaluare și 
opțiuni de proiectare, pentru fiecare tip de evaluare.  Agenda cursului de formare este prezentată în 
Anexa 1, iar link-ul către pachetul cu instrumentele de formare este introdus ca link în Kitul de formare 
din Anexa 1.     

Formarea pe tema „Utilizarea instrumentelor de calcul tabelar în activitatea profesională” a fost 
organizată în cadrul proiectului cu scopul de a îmbunătăți procesul de colectare, agregare și procesare 
a datelor privind serviciile sociale (componenta de monitorizare a programelor MMPS).  Cursul de 
formare a fost adăugat la pachetul de formări planificat inițial ca urmare a automatizării și ajustărilor 
aduse machetelor folosite anual de MMPS pentru a colecta și agrega datele despre serviciile sociale și 
a nevoii de a transmite abilitățile tehnice necesare pentru sustenabilitatea acestei activități.  Acesta a 
fost organizat pentru o echipă tehnică din MMPS, care a fost instruită privind modul în care se pot 
realiza o serie de modificări în registrul furnizorilor de servicii sociale, pe care experții din Minister îl 
vor gestiona singuri pe viitor.  Aceste modificări au inclus:  (i) înlocuirea listei furnizorilor de servicii 
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sociale; (ii) înlocuirea listei de servicii sociale; (iii) înlocuirea listei cu tipurile de servicii sociale; (iv) 
corectarea nomenclatorului Siruta, pentru a evita duplicările sau datele de identificare incorecte în 
cazul satelor care au același nume (din același județ sau din județe diferite); (v) corectarea codului de 
identificare al serviciilor, pentru a ține cont de județul de reședință, deoarece unii furnizori oferă 
aceleași servicii în mai multe județe; (vi) recodificarea județelor în standardele MMPS, ANPIS și CNPP; 
(vii) adăugarea unei coloane cu tipul organizațiilor; (viii) adăugarea unor formule noi.  Agenda cursului 
de formare este prezentată în Anexa 2, iar link-ul către pachetul cu instrumentele de formare este 
introdus ca lin în Kit-ul de formare din Anexa 2.    

Formarea cu tema „Managementul și analiza datelor cu STATA” include un modul de inițiere în analiza 
de date în STATA pentru calculul indicatorilor asociați serviciilor sociale, care a fost deja realizat, și un 
modul suplimentar de formare avansată în analiză de date în STATA, care va fi organizat. Formarea 
inițială va asigura deprinderea comenzilor de bază din STATA, necesare pentru:  (i) unificarea bazelor 
de date județene într-o singură bază de date națională și exportarea acestora în Excel, (ii) verificarea 
erorilor din bazele de date și generarea unor rapoarte județene în Excel, cu erorile identificate, astfel 
încât Excelurile județene să poată fi corectate de echipele județene, (iii) calcularea indicatorilor privind 
serviciile sociale care folosesc comenzile STATA cel mai des utilizate (tabele cu medii, procentaje, valori 
absolute, etc., în funcție de anumite tipuri de variabile). Agenda cursului de formare este prezentată 
în Anexa 3, iar link-ul către pachetul cu instrumentele de formare este introdus ca link în Kit-ul de 
formare din Anexa 3.1    

Scopul cursului de formare „Metode și tehnici pentru raportarea eficientă a datelor” a fost acela de a 
le oferi participanților metode prin care pot extrage eficient mesajele disponibile, pot selecta ce este 
relevant și pot comunica informațiile într-un mod coerent și memorabil. Acesta a urmărit să dezvolte 
următoarele competențe:  (i) pregătirea unei analize cantitative; (ii) definirea mai clară a mesajelor ce 
reies din analize; (iii) diferențierea între principalele tipuri de tabele și diagrame și alegerea celor care 
se potrivesc cel mai bine, pentru o prezentare grafică cât mai corectă și sugestivă a informațiilor; și (iv) 
cunoașterea principalelor reguli pentru afișarea și interpretarea datelor, inclusiv capacitatea de a evita 
erorile din prezentare sau de interpretare.  Cursul a avut 4 module și s-a derulat pe perioada a 4 
săptămâni, câte un modul în fiecare săptămână, prin intermediul unei platforme de e-learning.  
Agenda cursului de formare este prezentată în Anexa 4, iar link-ul către pachetul cu instrumentele de 
formare este introdus ca link în Kit-ul de formare din Anexa 4.  

 

1 Pentru a fixa informațiile de la acest curs, în perioada 24-26 iunie, au fost organizate o serie de întâlniri online 
prin Webex. Întâlnirea a avut ca scop și pregătirea personalului Ministerului în vederea calculării automate a 
următorului set de indicatori:  (i) indicatori aferenți serviciilor sociale, în machete prestabilite, (ii) indicatori 
relevanți pentru beneficiile sociale, în machete prestabilite, (iii) indicatori privind persoanele cu dizabilități, în 
macheta prestabilită 5, și (iv) alți indicatori privind incluziunea socială, relevanți pentru Strategia Națională 
privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei.   
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4. Viitoarele nevoi de formare 
Viitoarele cursuri de formare ar trebui să însoțească și să sprijine (i) introducerea treptată a sistemului 
de M&E în activitatea de rutină a MMPS, care a fost pilotat ca parte a SATR, și (ii) elaborarea unor 
surse de date și a unor indicatori suplimentari, care au fost recent propuși în cadrul SATR dar care nu 
au putut fi realizați pe perioada acestora, deoarece necesitau mai mult timp și resurse suplimentare.  
Strategia de formare ar trebui să continue progresul deja înregistrat în SATR, lărgind competențele 
echipei principale și extinzând procesul de învățare și la partenerii cheie din procesul de M&E.  
Partenerii cheie pentru M&E sunt principalii experți de date din alte instituții ale administrației publice 
de la nivel central, care raportează indicatorii de incluziune socială, și toți actorii care fac parte din 
„mecanismul național pentru incluziune socială” (Hotărârea de Guvern nr. 1217/2006) de la nivel 
național și județean.  

Scopul sesiunilor suplimentare de formare ar trebui să fie:  (i) asumarea componentelor sistemului de 
M&E; (ii) asigurarea faptului că procedurile tehnice sunt folosite în mod corespunzător de personalul 
din MMPS; (iii) îmbunătățirea mecanismelor MMPS de colectare, procesare și raportare, pentru datele 
deja existente și pentru cele noi; (iv) sporirea capacității de analiză corespunzătoare a datelor calitative 
și cantitative care măsoară fenomenul incluziunii sociale; (v) dezvoltarea capacității de realizare 
internă a unor studii simple de evaluare și de gestionare, în calitate de beneficiar, a proiectelor de 
evaluare externalizate către experți din afara instituției; și (v) întărirea cooperării între instituțiile cu 
responsabilități în zona incluziunii sociale.   

Următoarea fază de formare ar trebui să se concentreze pe noile surse de date ce vor fi lansate și pe 
extinderea sistemului de M&E pentru alte programe gestionate de MMPS (e.g., programe ce nu sunt 
implementate periodic, ca de exemplu cele finanțate din fonduri europene).  În acest sens, viitoarele 
cursuri de formare s-ar putea adresa (i) viitorilor experți de date care lucrează în instituțiile 
guvernamentale și care ar trebui să fie responsabili pentru colectarea noilor date, precum MLPDA, 
MEC și MS; (ii) experților din alte departamente ale MMPS decât cele care au fost vizate de SATR și de 
anterioarele cursuri de formare; (iii) experților de date din structurile coordonate, precum DGASPC, 
AJPIS (inclusiv Comisiile Județene privind Incluziunea Socială). Personalul deja instruit în cadrul 
asistenței tehnice ar trebui să pregătească cursuri similare cu cele la care au participat, adaptate însă 
la tipurile de rezultate așteptate de la următoarea rundă de cursanți, pentru categoriile de beneficiari 
enumerate mai sus.   
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Anexe 
 

Anexa 1. Agenda cursului de formare „Proiectarea și 
implementarea sistemelor de monitorizare și evaluare: aspecte 
teoretice și practice”   

Sesiune de formare de două zile, pentru personalul Ministerului Muncii și Protecției Sociale  
 

Grupul țintă al seminarului:  25 de participanți din personalul tehnic al Ministerului Muncii și Protecției 
Sociale, inclusiv din agențiile/ autoritățile aflate în coordonarea ministerului.  

Ziua 1 
8:30-9:00 Cafea de bun venit 

09:00-9:10 Cuvinte de deschidere (Reprezentanți ai MMPS + BM)  

Scurtă prezentare a proiectului și a seminarului (obiectivul AT; descriere succintă a 

livrabilelor; motivul primei sesiuni de formare; anunțarea celei de-a doua sesiuni de 

formare și a obiectivelor sale; prezentarea agendei primelor două zile) 

09:10-9:30 Măsurarea inițială a cunoștințelor participanților privind sistemele de monitorizare 

și evaluare 

09:30-11:00 Sesiunea 1. Elemente de bază a sistemelor de monitorizare și evaluare 

Monitorizarea versus evaluarea: prin ce diferă și când se folosesc? (30’) 

Definirea fiecăreia; rolurile complementare ale Monitorizării și evaluării bazate pe 

rezultate   

Exerciții în care participanții trebuie să decidă dacă sunt descrise exerciții de 

monitorizare sau de evaluare/ dacă servesc în scopuri de monitorizare sau de 

evaluare 

Cadrul logic:  Instrument pentru a trece de la viziune strategică la indicatori concreți 

(30’) 

Definiția și aria de acoperire a cadrului logic/ cadrului de rezultate Concepte asociate:  

Obiective; ținte; intrări/produse/ rezultate; indicatori sociali (definiții; 

variabile/indicatori); tipul indicatorilor tradiționali; frecvențe, procentaje; medii; 

indicatori SMART) 

Exercițiu de grup privind elaborarea unui cadru logic cu ținte și indicatori de intrare/ 

produs/ rezultat, pentru trei rezultate finale.   

Indicatorii sociali: aspecte de avut în vedere când se selectează indicatorii pentru 

sistemele de monitorizare (45’) 

Analiza descriptorilor indicatorilor sociali, așa cum sunt descriși în fișele indicatorilor 

sociali/ descrierea tuturor domeniilor cu fișe ale indicatorilor sociali 

Exercițiu de grup pentru realizarea a două fișe complete pentru doi indicatori la 

alegere dintr-o listă de indicatori (selectați din Rezultatul 1) 

11:00-11:15 Pauză de cafea  

11:15-12:30 Sesiunea 2. Tipuri de evaluare: Ce opțiuni de evaluare avem la dispoziție?  

Scurtă descriere și exemple ale principalelor tipuri de evaluări: evaluarea nevoilor; 

evaluarea teoriei programului; evaluare de proces; evaluare de impact; analiza 

eficienței.   
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Exercițiu de grup cu studii de caz pentru care participanții trebuie să decidă ce tip de 

evaluare vor folosi.    

A se vedea Rossi et al.  Evaluarea O abordare sistematică.    

12:30-13:15 Prânz 

13:15-14:15 Sesiunea 3. Evaluare de nevoi: Ce nevoi au “oamenii în nevoie”?  

Pași pentru realizarea evaluării nevoilor/ exemple de evaluări tipice de nevoi; 

identificarea și diagnosticarea problemelor sociale.  A se vedea Rossi et al. Evaluarea 

O abordare sistematică. - Capitolul care evaluează nevoia de program   

Exercițiu de grup privind realizarea unei evaluări a nevoilor.   

14:15-15:15 Sesiunea 4. Evaluarea procesului: Este programul implementat așa cum a fost 

planificat?  

Pași pentru realizarea evaluărilor de proces / exemple de evaluări tipice de proces.   

A se vedea Rossi et al. Evaluarea O abordare sistematică. - Capitolul care evaluează 

și monitorizează procesul programului.   

Exercițiu de grup privind realizarea unei evaluări de proces.  

15:15-15:30  Pauză de cafea 

15:30-17:00 Sesiunea 5. Designul evaluării de impact (I): Care sunt pașii care trebuie urmați 

pentru realizarea unei evaluări a impactului? Tipuri de design pentru evaluare de 

impact.  

Scurtă prezentare a pașilor + Discuție privind cauzalitatea (Scopul analizei de impact 

este acela de a stabili relația de cauzalitate dintre tratament și consecințe; prin 

urmare, trebuie îndeplinite trei elemente: asocierea, programul înainte de 

tratament, relațiile aparente de cauzalitate) + Proiectări experimentale/ cvasi-

experimentale și non-experimentale; pre și post măsurătoare.  

 

Ziua 2 
09:00-9:45 Sesiunea 6. Exerciții/studii de caz pentru recapitulare  

Exerciții pentru a înțelege ce este și ce nu este o evaluare de impact (identificarea 

greșelilor din așa-zise „evaluări de impact” publicate) - cercetarea care nu este 

evaluare de impact; proiectări care sunt încadrate greșit  

09:45-10:45 Sesiunea 7. Designul evaluării de impact (II): Potrivirea scorurilor de înclinație și 

designul regresie-discontinuitate 

10:45-11:00 Pauză de cafea 

11:00-12:15 Sesiune 8. Probleme de validitate: Ce aspecte ale designului pot slăbi calitatea 

evaluării pe care o propunem? 

12:15-13:00 Sesiunea 9. Evaluare de impact. Exerciții practice.  

(i) Exemple de evaluări de impact pentru care participanții trebuie să identifice 

proiectarea (design-ul) (experimentală, cvasi-experimentală, non-experimentală, 

numărul de grupuri, corelarea scorului de propensiune, discontinuitatea regresiei, 

etc.) + limitele fiecărei evaluări de impact - sau orice alte exemple pe care formatorii 

le consideră corespunzătoare pentru evaluările de impact.   

13:15-14:00 Prânz 

14:00-15:15 Sesiunea 10. Analiză de eficiență  

Eficacitate versus eficiență  Diferite tipuri de analize: cost-beneficiu, cost-eficacitate, 

cost-utilitate, cost-fezabilitate.   
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A se vedea Rossi et al. Evaluarea O abordare sistematică. - capitolul privind 

Măsurarea eficienței.  

Exerciții pentru a înțelege când trebuie realizat fiecare tip de analiză.   

15:15-15:35 Măsurarea finală a cunoștințelor participanților privind sistemele de monitorizare 

și evaluare 

15:35-15:45 Pauză de cafea 

15:45-16:30 Sesiune 11. Exercițiu de grup final  

Exercițiu de grup: participanții vor primi unul din programele propuse de minister și 

vor propune și prezenta un proiect de evaluare (orientativ, fiecare grup trebuie să 

propună 4 tipuri de evaluări pentru respectivul program: evaluare de nevoi, evaluare 

de proces, evaluare de impact, analiza eficienței).  Exercițiul ar trebui să propună 

câte un model de proiectare (design) pentru fiecare tip de evaluare.   

16:30-16:45 Concluzii  

Discuții privind valorile de referință și punctajele de la final.  
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Anexa 2. Agenda și conținutul cursului de formare „Utilizarea 
instrumentelor de calcul tabelar în activitatea profesională”  

2-3 Martie 

a) Agenda 

 Ziua 1 

09:00 – 10:30 Excel: Introducere, spargem gheața,   

Kahoot! Testare inițială interactivă și diseminare 

10:30 – 10:45 Pauză de cafea 

10:45 – 12:30 Spațiul de lucru Excel: Celule, foi de calcul, workbook-uri 

12:30 – 13:30 Prânz 

13:30 – 15:00 Formule, referințe, funcții din Excel  

15:00 – 15:15 Pauză de cafea 

15:15 – 17:00 Diagrame în Excel  

 

 Ziua 2 

09:00 – 10:30 Sortarea și filtrarea în Excel 

10:30 – 10:45 Pauză de cafea 

10:45 – 12:30 Recapitulare și Evaluare Excel 

12:30 – 13:30 Prânz 

13:30 – 15:00 Aspecte practice specifice: cum se actualizează chestionarul  

15:00 – 15:15 Pauză de cafea 

15:15 – 17:00 Aspecte practice specifice: cum se actualizează chestionarul 
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B) Conținut și metodologie propuse   

 Ziua 1 Începător  Intermediar  Avansat 

09:00 
– 

10:30 

Excel: Introducere, 
spargem gheața,  

Kahoot! Testare 
inițială interactivă și 

diseminare 

Aspecte cheie de învățare  

▪ Înțelegerea nivelului de cunoștințe Excel și PowerPoint 
Subiecte  

▪ Testare inițială  
Metodologie 

▪ Kahoot! Test rapid interactiv  

10:45 
– 

12:30 

Spațiul de lucru Excel: 
Celule, foi de calcul, 

workbook-uri 

Aspecte cheie de învățare 

▪ Tipuri valoare celule, 
formatare celule, 
stiluri  

▪ Completare 
automată  

 

▪ Tipuri valoare celule, 
formatare celule, stiluri 

▪ Completare automată 
▪ Mutarea, copierea, 

vizualizarea/ascunderea 
unor foi de calcul 
(sheet-uri) într-un 
workbook 

▪ Tipuri valoare celule, 
formatare celule, stiluri, 
tipuri valori 

▪ Completare automată 
▪ Mutarea, copierea, 

vizualizarea/ascunderea 
unor foi de calcul 
(sheet-uri) într-un 
workbook 

▪ Atributul foaie de calcul 
foarte ascunsă 

Subiecte 

▪ Cum lucrezi cu celulele dintr-o foaie de calcul (sheet) 
▪ Cum lucrezi cu foile de calcul (sheets) dintr-un workbook 
Metodologie 

Activități specifice în Microsoft Excel  

13:30 
– 

15:00 

Formule, referințe, 
funcții din Excel 

Aspecte cheie de învățare 

▪ Formule: tipuri, 
constante și 
variabile  

▪ Referențiere 
elementară   

▪ Funcții elementare  

▪ Formule: tipuri, 
constante și variabile 

▪ Referințe 
relative/absolute celule  

▪ Basic, matematică, 
funcțiile de șir (string) 

▪ Formule: tipuri, 
constante și variabile 

▪ Referințe celule 
relative/ absolute, 
referință hibrid 

▪ Validare date  
▪ Înlăturare duplicat  
▪ Formatate condiționată 
▪ Funcții avansate  

Subiecte 

▪ Utilizarea formulelor, referințelor și a funcțiilor din Excel  
▪ Utilizarea caracteristicilor Excel  
Metodologie 

Activități specifice în Microsoft Excel 

15:15 
– 

17:00 

Diagrame în Excel Aspecte cheie de învățare 

▪ Crearea și 
formatarea 
diagramelor  

▪ Crearea și formatarea 
diagramelor 

▪ Personalizarea 
diagramelor  

▪ Crearea și formatarea 
diagramelor 

▪ Personalizarea 
diagramelor 

▪ PivotCharts 
Subiecte 

▪ Diagrame  
▪ PivotCharts 
Metodologie 

Activități specifice în Microsoft Excel 
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 Ziua 2 Începător Intermediar Avansat 

09:00 
– 

10:30 

Sortarea și filtrarea în 
Excel 

Aspecte cheie de învățare 

▪ Foi de calcul vs. 
Tabele  

▪ Sortarea tabelelor  
▪ Filtre  
▪ Tabele Pivot 

elementare  

▪ Foi de calcul vs. 
Tabele 

▪ Sortarea tabelelor 
▪ Filtre/ Auto-filtre 
▪ Tabele Pivot 
▪ Personalizare Tabele 

Pivot 

▪ Foi de calcul vs. 
Tabele 

▪ Sortarea tabelelor 
▪ Filtre/ Auto-filtre 
▪ Tabele Pivot 
▪ Personalizare Tabele 

Pivot 
▪ Personalizare Tabele 

Pivot 
▪ Modele de date  

Subiecte 

▪ Sortarea/ filtrarea foilor de calcul și a tabelelor  
▪ Tabele Pivot 
▪ Modele de date 
Metodologie 

Activități specifice în Microsoft Excel 

10:45 
– 

12:30 

Recapitulare și 
Evaluare Excel 

Aspecte cheie de învățare 

▪ Evaluarea subiectelor de Excel învățate  
Subiecte 

▪ Recapitulare  
▪ Evaluare 
▪ Metodologie  Test online folosind Google Forms  
 

13:30 
– 

15:00 

Aspecte practice 
specifice 

Aspecte practice specifice:  

Cum se actualizează chestionarul (Chestionar_MM) 

15.15 
– 

17:00 

Aspecte practice 
specifice 

Aspecte practice specifice:  

Cum se pregătește chestionarul pentru noua perioadă de colectare 
(Chestionar_MM) 
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Anexa 3. Agenda cursului „Managementul și analiza datelor cu 

STATA” 

4-6 Martie 2020 

 Miercuri Joi Vineri  

09:00-
10:30 

Test preliminar   

Introducere în Stata 
(resurse, interfețe) 

Transformarea unei baze 
Excel în bază de date Stata 
(servicii sociale, baze cu 
vârstnicii) Fuzionarea 
bazelor de date   

Verificarea structurii bazelor 
de date din proiect 
(corespondența variabilelor) 

 

10:30-
11:00 

Pauză de cafea  Pauză de cafea  Pauză de cafea  

11:00-
13:00 

Introducere în Stata  
Încărcarea și salvarea 
unei baze de date - 
diferite formate  

Definirea și etichetarea 
variabilelor și a valorilor în 
Stata  

Exerciții legate de subiectele 
discutate în ziua anterioară, 
folosind o altă bază de date  

13:00-
13:30 

Prânz Prânz Prânz 

13:30-
15:00 

Introducere în Stata 
(inspectarea unei baze de 
date și a variabilelor sale) 

Corectarea bazei de date în 
Stata   

Exerciții legate de subiectele 
discutate în ziua anterioară  

 

15:00-
15:30 

Pauză de cafea  Pauză de cafea  Pauză de cafea  

15:30-
17:00 

Introducere în Stata 
(managementul bazei de 
date, lucrul cu diferite 
tipuri de variabile 

Analiză simplă pentru a 
identifica datele lipsă   

 

 

Discuții legate de subiectele ce 
vor fi prezentate la 
următoarea formare  

Test final  

 

,  
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Anexa 4. Agenda cursului de formare „Metode și tehnici pentru 
raportarea eficientă a datelor” 

Perioada: 20-24 iulie 

DATA: AGENDA:  

20 iulie 2020 Introducere 

 Accesarea platformei de curs 

 Evaluare inițială  

  

21 iulie 2020 Modului I. Să începem  

 Studierea individuală a setului de instrumente de pe platformă  

 Muncă în echipă și interacțiune cu formatorul  

 Transmiterea exercițiilor rezolvate de participanți  

 Feedback-ul formatorului   

  

 22 iulie 2020 Modulul II Tabele : 

 Studierea individuală a setului de instrumente de pe platformă 

 Muncă în echipă și interacțiune cu formatorul 

 Transmiterea exercițiilor rezolvate de participanți 

 Studierea individuală a setului de instrumente de pe platformă 

  

23 iulie 2020 Modulul III Figuri: 

 Studierea individuală a setului de instrumente de pe platformă 

 Muncă în echipă și interacțiune cu formatorul 

 Transmiterea exercițiilor rezolvate de participanți 

 Studierea individuală a setului de instrumente de pe platformă 

  

24 iulie 2020 Modulul IV. Comunicarea datelor  

 Studierea individuală a setului de instrumente de pe platformă 

 Muncă în echipă și interacțiune cu formatorul 

 Transmiterea exercițiilor rezolvate de participanți 

 Studierea individuală a setului de instrumente de pe platformă 

 Evaluare finală   
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