Ministerul Educației a înființat patru grupuri tehnice pentru coordonarea implementării
strategiilor sectoriale din educație. Aceste grupuri tehnice sunt compune din reprezentanți ai
direcțiilor din cadrul ministerului și ai instituțiilor implicate în monitorizarea implementării
măsurilor strategiilor ex-ante din educație (spre ex. ANC, CNDIPT; ANPCDEFP etc.).
Printre atribuțiile grupurilor tehnice se numără:





elaborarea planurilor anuale de acțiuni ale strategiilor;
colectarea de date relevante pentru monitorizarea măsurilor/acțiunilor planificate și
înregistrarea evoluției indicatorilor stabiliți în strategii;
analiza, în cadrul întâlnirilor lunare, a implementării planurilor de acțiune ale strategiilor
și propunerea, dacă este cazul de revizuiri ale acestor planuri;
întocmirea anuală a rapoartelor de monitorizare a strategiilor etc.

În perioada octombrie – decembrie 2017 au avut loc întâlniri ale grupurilor tehnice de lucru,
la sediul Băncii Mondiale, în cadrul Programului de formare - Management bazat pe rezultate,
metodologia pentru M&E, instrumente, program realizat de MEN în colaborare cu Banca
Mondială, cu sprijinul unui expert străin, dl Walid Madhoun. În cadrul acestui program de formare,
membrii grupurilor de lucru au fost instruiți în scopul unei utilizări eficiente a instrumentelor de
monitorizare și evaluare realizate de experții Băncii Mondiale în colaborare cu cei ai Ministerului
Educației și al unei mai bune coordonări a grupurilor tehnice de lucru. Urmare a acestor întâlniri
s-au stabilit, de comun acord, formatele de realizare a rapoartelor anuale și cele ale planurilor de
acțiuni anuale și s-au realizat aceste rapoarte și planuri de acțiuni.
În perioada septembrie – noiembrie 2018 au avut loc întâlniri de coordonare ale grupurilor
tehnice la sediul ministerului educației și la sediul Băncii Mondiale pentru realizarea rapoartelor
de monitorizare a implementării acțiunilor pentru anul 2018 și pentru realizarea planului de acțiuni
pentru anul 2019.
În februarie 2019, au avut loc, în cadrul ministerului educației, reuniuni ale grupurilor tehnice
de lucru pentru coordonarea implementării măsurilor din cele patru strategii din educație. La aceste
reuniuni a participat și dl Walid Madhoun, reprezentant al Băncii Mondiale. Scopul reuniunilor a
fost acela de a analiza stadiul elaborării rapoartelor de monitorizare a măsurilor implementate pe
parcursul anului 2018 și al realizării planului de acțiuni pentru anul 2019 și stabilirea de măsuri
concrete necesare finalizării acestor etape.
În aprilie 2019 au avut loc, în cadrul ministerului educației, reuniuni ale grupurilor tehnice de
lucru pentru monitorizarea celor patru strategii din educație. La aceste reuniuni au participat mai
mulți reprezentanți ai Băncii Mondiale și experți sociologi implicați în transcrierea și interpretarea
rezultatelor obținute în urma realizării de focus-grupuri și interviuri, pe teren, în scopul
monitorizării implementării acțiunilor din cadrul strategiilor din educație.
În perioada iunie – iulie 2019 au avut loc, în cadrul ministerului educației, reuniuni de lucru în
scopul finalizării rapoartelor de monitorizare a măsurilor implementate pe parcursul anului 2018
cu integrarea rezultatelor interviurilor realizate pe teren la începutul anului 2019.

