
9/23/2020

1

MONITORIZARE & 
EVALUARE

Chișinău, WORKSHOP 21-22 Septembrie, 2020

Angela Vacaru

Trainer:   ANGELA   VACARU
angela.vacaru@gmail.com

+373 69978783 

Aspecte logistice

• Telefoanele la regim silențios

• În cazul în care doriți să răspundeți la un apel telefonic, vă 
rugăm să o faceți în afara sălii de instruire

• Puteți mereu interveni cu întrebări sau exemple relevante

• PARCAREA PENTRU ÎNTREBĂRI și SUGESTII 
www.menti.com 92 55 97 2
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Regulile de prevenire a infectării cu virusul COVID-19:

• Scanarea zilnică obligatorie a temperaturii corpului
• Purtarea CORECTĂ a măștii sau vizierei în sala de instruire
• Acoperirea cu pliul cotului sau servețel a gurii când strănutați
• Păstrarea distanței sociale
• Spălarea frecventă pe mâini, mai ales înainte de pauze și înainte de 

lucru la laptop
• Activitățile practice din cadrul instruirii vor fi desfășurate

în mare parte în aer liber
• Prânzul și pauzele de cafea vor fi în aer liber
• Semnarea declarației pe proprie răspundere
• Suplimentar la intervale regulate vor fi

dezinfectate suprafețele și aerisită sala de instruire

Profilul participanților
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INTRO PARTICIPANȚI

•Nume, poziția/rolul în proiect

www.menti.com 44 96 19 2 

•Cu ce cuvânt/expresie se asociază sau poate fi descris 
procesul M&E în proiectul/organizația Dvs.?

•Ce schimbări doriți să le realizați prin intermediul 
proiectelor susținute de LED Moldova?

Răspunsuri: Cuvânt/expresie ce se asociază procesul
M&E

7

8

https://www.mentimeter.com/s/c8c8ad9f4b65ff5d3a29935f7ae19f1c/27642f45b563
http://www.menti.com/


9/23/2020

5

Răspunsuri: Schimbări dorite prin intermediul 
proiectelor susținute de LED Moldova?

Răspunsuri: Schimbări dorite prin intermediul 
proiectelor susținute de LED Moldova?
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MONITORIZAREA & 
EVALUAREA

Ce e?  De ce? Când?

Cine are nevoie de M&E?
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LED MOLDOVA 
intro

Ce este monitorizarea?

Proiectul se deplasează în direcția corectă și conform 
planului?

• MONITORIZARE = colectare de date pentru măsurarea progresului pe baza
indicatorilor și targets

• Verifică dacă activitățile sunt în concordanță cu planul de lucru

• Verifică dacă activitățile sunt efectuate de oamenii potriviți, la timp, conform 
bugetului etc.

FACEM NOI LUCRURILE CORECT ȘI CONFORM PLANULUI?
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Ce este evaluarea?

Realizează proiectul rezultatele și impactul scontat?
EVALUAREA este definită ca un proces care determină meritul, valoarea
lucrurilor.

• Relevanță: obiectivele răspund nevoilor beneficiarilor?

• Eficacitate: facem lucrurile CORECTE?

• Eficiență: facem lucrurile CORECT?

• Impact: ce schimbări vom vedea, pozitive sau negative / directe sau indirecte,
ca rezultat al proiectului?

• Sustenabilitate: partenerii / beneficiarii / proiectul / schimbarea va putea
continua după încheierea sprijinului financiar/tehnic?

Întrebări la care răspunde M&E

• Câte persoane beneficiază sau nu 
beneficiază de serviciile prestate? 

• În ce măsură serviciile oferite sunt 
solicitate? 

• Care sunt costurile pentru 
desfăşurarea activităţilor? 

• Resursele sunt cheltuite conform 
bugetului? 

• Ce schimbări au loc? 

• Sunt realizate toate activităţile 
planificate?

• Care este efectul, impactul 
activităţilor realizate? 

• În ce măsură activităţile / proiectul 
au răspuns aşteptărilor şi nevoilor 
beneficiarilor? 

• Cât de eficient au fost utilizate 
resursele şi timpul? 

• Cât de eficient şi calitativ activează 
organizaţia, grupul de iniţiativă?
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FUNCȚIILE M&E

• Oferă informații și dovezi ale 
activităților și rezultatelor

• Răspunde la: Suntem pe drumul cel
bun? Abordarea noastră
funcționează?

• Ajută echipa proiectului să ia decizii

• Raportare

• Proces de învățare – dezvăluie
succese și greșeli, oferă căi de 
învățare și îmbunătățiri
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FUNCȚIILE M&E

•Raportare

•Consolidează memoria instituțională

•Responsabilitate față de noi înșine, față de 
beneficiari și donatori

•Oferă argumente pentru fundraising

•Oferă argumente pentru influențarea politicilor

Când facem M&E?
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PLANIFICARE

• Dezvoltarea LogFrame-ului
• Identificarea și definirea indicatori

pentru a măsura rezultatele și
progresele realizate

• Stabilirea a Baseline și Target

COLECTAREA DATELOR

• Instrumentele de colectare a 
datelor/indicatorilor
• Cine va colecta?
• Cât de des?
• Cine / cum va compila datele?

UTILIZAREA DATELOR

• Publicul: intern sau extern
• Scopul informațiilor colectate
• Cum analizăm, prezentăm și

comunicăm aceste date

FOLOSIREA DATELOR PENTRU LUAREA 
DECIZIILOR

• Identificați / analizați succesele și
domeniile ce necesită a fi îmbunătățite

• Găsiți cauzele principale ale 
problemelor

• Dezvoltați / implementați modificări

PROCESUL 
M&E
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Managementul
bazat pe rezultate

și
M&E

Lanțul de rezultate

Output

• Control mare 
deținut de 
proiect

• Reasponsabilit
ate 100% 
pentru livrare, 
tangibile

• Riscuri interne

Outcome

• Dacă outputs-
urile sunt 
livrate ar 
trebui să fie 
realizate în 
mare parte

• Responsabilita
te majoră

• Riscuri 
externe

Impact

• Proiectul Dvs. 
contribuie la 
impact

• Proiectul Dvs. nu 
îl poate controla 
sau garanta

• Factori Externi ce 
pot influența 
major
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Exemple

Cine a mai văzut imaginea data? Unde?
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OUTCOME M&E

EXERCIȚIU

Discutați vă rog maxim 15 minute în grupul proiectului și 
identificați vă rog exemple de rezultate/schimbări/procese 
pe care trebuie să le producă proiectului Dvs. și pe care nu 
știți cum sau nu sunteți sigur cum să le monitorizați și 
evaluați. 

Care sunt dificultățile întâmpinate?

Notați informația în tabel.
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EXERCIȚIU

Outcome/rezultate/schimbări ale 

proiectului Dvs. pe care nu știți cum sau 

nu reușiți cum să le monitorizați și 

evaluați: (puteți detalia anumite 

aspecte ale unui outcome sau proces pe 

care vă este dificil să le evaluați)

Care este dificultatea întâmpinată?

Posibile exemple

- nu e clar ce anume trebuie măsurat/evaluat, colectaț

- lipsesc datele, informațiile relevante

- datele există, dar nu aveți acces la ele

- Nu este suficient personal sau timp

- Nu este buget suficient

•

•

•

•

•

DEFINIREA 
INDICATORILOR

Nu tot ceea ce poate fi numărat contează şi
nu tot ceea ce contează poate fi numărat.. 

Albert Einstein 
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INDICATORII

•Elemente/date care măsoară aspecte esenţiale
pentru buna desfăşurarea unui program/proiect: 

- la nivel de proces 
- la nivel de performanță (schimbări/rezultate)

• Informaţie identificabilă, măsurabilă şi uşor de 
înţeles.

•Legătură cu elementele programului (obiectivele, 
activităţile, calendarul, resursele, grupul ţintă etc.)

INDICATORII

•Observă progresul și măsoară rezultatele reale 
(actual) comparativ cu rezultatele așteptate (target)

•Un sistem de indicatori pornește de la identificarea
informaţiilor necesare pentru stabilirea nivelului de 
performanţă al unui program. 

•Combinați ar trebui să ne ofere răspuns „cum”,
„dacă” , “în ce măsură” un proiect progresează, 
generează rezultate

31

32



9/23/2020

17

Tipuri de indicatori

INDICATORII – NIVELUL DE REZULTAT

• Indicatorii de Output furnizează măsurarea de regulă a
activităților planificate care au fost implementate și a 
efectelor/produselor imediate livrate. 

• Indicatorii Outcome se referă la schimbarea care este
datorată intervențiilor programului pe termen mediu sau 
mai lung.

• Indicatorii de Impact măsoară efectul pe termen lung la 
care contribuie programul.
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Care indicator e mai potrivit?

• Result/Outcome: Teachers improved knowledge of using online 
learning platforms 

• Number of teachers in target country who participated at trainings 
about the use of online learning platfoms 

• % of teachers who know how to use the online learning platforms 
for their subjects 

• Number of schools that succesfully use online learning platforms 
in education process

Care indicator e mai potrivit?

• Result/Outcome: XXX reform implemented

• Number of meetings and visits with relevant stakeholders to discuss XXX reform
• Number of laws, regulations, procedures relevant for XXX reform

approved/implemented

OR

• Progress made toward the XXX reform implementation 
• Reform implementation stage reached (Stage 1: Analysis; Stage 2: Stakeholder 

consultation/public debate; Stage 3: Drafting or revision; Stage 4: Approval 
(legislative or regulatory); and Stage 5: Full and effective implementation)

• % of milestones achieved for XXX reform implementation 

35

36



9/23/2020

19

Exercițiu & Discuție (OUTDOOR/Terasă)

Fiecare echipă a proiectului este rugată să scrie 3 indicatori din LogFrame-ul său, dintre care 

cel puțin unul la nivel de outcome.

- Scrieți pe fiecare foaie A4 cu markerul denumirea proiectului și câte un indicator

- Scrieți pe verso ce nivel de rezultat măsoară acest indicator (Output, Outcome, Impact)

- Lipiți cu scotch de hârtie foile pe perete

Întrebări:

• Ce nivel e indicatorul (output/outcome/impact)?

• Ce schimbare / rezultat credeți că evaluează/măsoară?

• Cum credeți că e evaluat/măsurat?

INDICATORI DE CONTEXT

Se referă la elementele care pot influenţa rezultatele programului, 
însă nu fac parte din acesta. 

Exemplu: Într-un program de reinserţie profesională, care are ca scop angajarea
şomerilor în urma unui training profesional indicatori de context ar putea fi:

- creşterea economică

- cererea de pe piaţa muncii (nr. posturilor vacante) din zona în care se 
implementează programul

Atât o creştere economică generală, cât şi modificări majore în evoluţia cererii de pe 
piaţa muncii (e.g. creşterea cererii de forţă de muncă prin deschiderea unui
supermarket în zonă) pot influenţa numărul de şomeri care vor fi angajaţi. Însă, 
angajarea acestora poate să nu se datoreze atât programului în care participă, cât
modificărilor din context. 
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INDICATORI PROXY / INDIRECȚI

Legați de rezultat prin una sau mai multe ipoteze. Folosit
atunci când indicatoriți nu este practici, prea costisitor etc.

Exemplu:

Rezultat: acces sporit la educație în zonele rurale

Indicator indirect: numărul de noi școli / clase deschise în
zonele rurale
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DISCUȚIE

•Sunt careva indicatori de context sau 
indirecți care ar putea fi utili pentru 

proiectele Dvs.?

•Sunt aceste informații disponibile? Unde 
credeți că le-ați putea găsi?

ELEMENTELE UNUI 
INDICATOR

41
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Unitatea de măsură

Orice indicator trebuie să fie măsurabil. Un indicator poate fi măsurat prin:

- Număr (întreg sau decimal)

- % rata dintr-un tot întreg (trebuie definit clar ce va reprezenta întregul).

- % de creștere, descreștere 

- Scor (min – max)

- % sau etape atinse din milestone-ul unui proces (reformă, politică, plan de 
dezvoltare instituțional etc.)

Trebuie să facem diferență între indicator (înalțimea) și unitatea de masură 
(cm).

Numărător și numitor

EN Numerator - RO Numărător

EN Denominator - RO Numitor

Numitorul pe care îl alegeți ar trebui:

• să fie relevant pentru intervenția pe care o implementați

• să include numai unități care ar putea fi afectate de intervenția
dumneavoastră (elevi, profesori, școli, gospodării, primării) 
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Numărător și numitor

Exemplu: % de profesori instruiți care pot utiliza platformele online de 
instruire 

Numărător: 
nr. profesorilor care au acumulat punctajul minim necesar (70 din 100) la 
testarea finală a abilităților de utilizare a platformele online de instruire.

Numitor: 
a. Numărul total al profesorilor care s-au înregistrat în programul de instruire 
b. Numărul total al profesorilor care au frecventat cel puțin 70% din totalul 

orelor programului de instruire
c. Numărul profesorilor care au participat la testarea finală
d. B + C

Dezagregarea
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DEZAGREGAREA

Poate contribui la creșterea utilității unui indicator prin dezvăluirea
nivelurilor și tendințelor pentru subgrupuri/categorii relevante și 
compararea acestora:

• Un program de creștere a alfabetizării copiilor poate fi deosebit de 
interesat în dezagregarea după venitul gospodăriei pentru a 
determina dacă ratele de alfabetizare a celor mai săraci copii se 
îmbunătățesc.

• Un indicator de monitorizare a numărului de profesori care aplică
noile tehnologii în educație dezagregate pe regiuni, dezvăluie acele
regiuni în care asistența este mai mult și mai puțin
reușită/eficientă.

Dezagregări posibile pentru proiectele LED

By target category:

• Students

• Teachers/Education 
personnel

• Administration

• other

By gender:

• Male

• Female

• Other

By institution 

By institution level:

• Preschool School

• Primary School

• Secondary School 

• Highschool 

• VET

• University 

• By rayon of institution/activity

• By type of support (training, 
consultancy, fellowship, other)

• By format of support 
(online/offline)
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BASELINE, TARGETS 

BASELINE

•Valoarea unui indicator înainte de acțiunile
implementate

•Permite urmărirea modificărilor care au avut loc în
timpul proiectul

•Trebuie evaluată folosind aceeași sursă și metodă de 
colectare a datelor care vor fi utilizate pentru 
colectarea datelor pentru acel indicator

49

50



9/23/2020

26

BASELINE

• Trebuie să indice clar intervalul de timp de referință (luna, 
anul în care au fost colectate datele de referință).

• Fiecare indicator al proiectului poate avea perioade diferite de 
evaluare a baseline-ului.

• Dacă indicatorul are categorii de dezagregare, atunci și 
baseline-ul trebuie să fie dezagregat, deci fiecare categorie 
trebuie trebuie să aibă baseline separat.

Baseline – scenarii posibile

- Un indicator are baseline zero.

- Baseline trebuie evaluat/colectat, nu e cunoscut.

- Implementarea a început, dar nu a fost evaluat baseline-ul.

- Activitatea care corespunde indicatorului este
implementată ciclic și baseline-ul va trebui ajustat,
reactualizat periodic sau dezagregat pe ciclurile respective.

- Indicatorul s-a schimbat și baseline-ul nu mai e valabil

Care din scenariile date le aveți în proiect?
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52



9/23/2020

27

Metoda de colectare și sursa

•Indică sursa de informare pentru datele acestui 
indicator

•Indică metodă de colectare, cum anume, ce 
instrument va fi utilizat, ce formulă de calcul etc.

Exercițiu (Terasă/outdoor)

• Citiți descrierile componentelor fișei de referință a
indicatorului

• Fiecare organizație alege 1 indicator OUTPUT și 1 indicator
OUTCOME din LogFrame (vă încurajăm să alegeți indicatori 
care la moment sunt încă mai puțin clari sau compleți). 
Organizațiile care încă nu au elaborate indicatorii 
finali/LogFrame-ul, puteți formula un indicator pentru un un 
rezultat anticipat de proietul Dvs.

• Introduceți informațiile necesare în șablonul Fișei de 
referință oferit
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CALITATEA 
datelor/indicatorilor
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Cum alegem cei mai buni indicatori

• Definire clară

• Date disponibile

• Costul indicatorului raportat la utilitatea și importanța 
informației

• Legătura clară cu LogFrame-ul proiectului

• Regulamente externe impuse (ex. De donator)

• Utilitatea informației generate

• De cine va fi utilizate? Cum? Când? În ce scop?

Caracteristicile unui bun indicator

• Clar – exact, specific și fără ambiguitate, sursa clar definită

• Relevant – aproape de conceptul și nivelul de rezultat pe care îl măsoară

• Economic/cost-eficient– obținut la un cost rezonabil

• Adecvat – să ofere suficientă informație asupra performanței

• Monitorizabil – posibil de supus validării independente

• Consistent/Fideli - Datele aceluiași indicator trebuie să fie colectate în 
același mod, indiferent de cine, sau unde sau când le colectează. Trebuie 
să fie comparabile în cadrul aceluiași indicator. Metode de colectare a 
datelor standardizate, metoda de analiză cu instrucțiuni clare utilizate 
constant și în același mod mereu.
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Exercițiu

Alegeți un OUTCOME din LogFrame și scanați indicatorii
sub acel OUTCOME conform listei de verificare a 
criteriilor de calitate primite:

✓ Ce procentaj % de indicatori au trecut acest test?

✓ Câți din câți trebuie reformulați (inclusiv definiție, 
instrumente de colectare a datelor, dezagregare etc?)

✓ Definiți și includeți indicatorii revizuiți (dacă există)

PLANIFICARE

• Dezvoltarea LogFrame-ului
• Identificarea și definirea indicatori

pentru a măsura rezultatele și
progresele realizate

• Stabilirea a Baseline și Target

COLECTAREA DATELOR

• Instrumentele de colectare a 
datelor/indicatorilor
• Cine va colecta?
• Cât de des?
• Cine / cum va compila datele?

UTILIZAREA DATELOR

• Publicul: intern sau extern
• Scopul informațiilor colectate
• Cum analizăm, prezentăm și

comunicăm aceste date

FOLOSIREA DATELOR PENTRU LUAREA 
DECIZIILOR

• Identificați / analizați succesele și
domeniile ce necesită a fi îmbunătățite

• Găsiți cauzele principale ale 
problemelor

• Dezvoltați / implementați modificări

PROCESUL 
M&E
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Colectarea 
datelor 
pentru 
indicatori și 
nu doar...

“Totul ar trebui să fie făcut cât mai
simplu posibil, însă nu mai simplu.” 

Albert Einstein 

COLECTAREA DATELOR/INDICATORILOR

• Aveți șabloane standard pentru colectarea anumitor date?

• Toate părțile implicate înțeleg și știu cum să utilizeze
instrumentele de colectare a datelor?

• Au fost pre-testate sau e planificată pre-testarea?

• Știți cât va dura?

• Cine le va colecta?

• Bugetul este disponibil / alocat?
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Discuție

Care e rata indicatorilor pentru care încă nu aveți 
elaborată metoda/instrumentul de colectare? 

Sunt majoritatea la nivel de output sau outcome?

COLECTAREA DATELOR LA NIVEL OUTPUT 

• Fișele (semnate) ale participanților

• Agende

• Contracte/acorduri semnate

• Articole materiale, manuale publicate

• Alte exemple?
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COLECTAREA DATELOR LA NIVEL OUTCOME

• Evaluări a capacităților 
organizaționale

• Studii, cercetări (naționale)

• Rapoartele partenerilor, 
consultanților

• Evaluări interne și externe

• Analiza statisticilor de audiență 
online

• Monitorizarea mass-media

• Focus-groups

• Pre and post teste

• Grupuri de control

• Chestionare (post 
activitate)

• Chestionare follow-up

• Chestionare de evaluare 
retrospectivă

Example: TRAINING/CONSULTANCY ACTIVITY

PRE
• To select the participants for a training
• To adjust the training/consultancy format, dates and 

content to participants expectations, needs and 
knowledge/experience level

DURING
• To collect data on training attendees (disaggregated 

by gender, age, job position, represented 
organization/category etc.)

• To assess the participant opinions and perceptions 
about the received training/consultancy

• To assess the short-term outcome of the 
training/consultancy (developed skills)

• To assess the long-term outcome of the 
training/consultancy

Used data collection tools

• Online event registration form
• Participants training expectations questionnaire

• Standard attendance sheet (with disaggregation 
info) to be signed on a daily basis

• Observations, Monitoring visits

• Training evaluation questionnaire
Tip! Use a standard one for all project supported 
trainings/consultancy.

• Pre and post training questionnaires/tests
• Control groups testing

• Follow-up training/consultancy questionnaire 
(online, phone) OR  Follow-up focus-group after xx 
months
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Discuții Focus Group

•Discuții dirijate folosind un ghid standardizat de 
interviu

• Informații descriptive

•Răspunde la „cum?” și “de ce?"

•Nuanțează datele cantitative

•Permite comparații între diferite grupuri

Grupuri de control
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Key Informant Interviews (individual) sau panel de 
experți (grup)

Realizarea de interviuri semi-structurate cu experți, 
practicieni, lideri de opinie pentru a:

• Furniza informații calitative și descriptive despre
Implementarea proiectului și aspecte M&E

• Testa ipotezele, a genera recomandări

• Pentru a ajuta la contextualizarea datelor

cantitative și a oferi detalii

Vizite și ședințe de monitorizare
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Studii de caz

Istorii de succes

Metoda observării
- Structurate/semi-structurate
- Fișă de observator, Checklist, 

poze

Outcome harvesting

O abordare de evaluare care identifică, verifică, analizează și interpretează
„rezultatele” (schimbările) atunci când relațiile de cauză și efect nu sunt pe 
deplin înțelse sau nu sunt dovezi suficiente.

1. ÎNREGISTREAZĂ, selectează și descrie „rezultatele”.

2. VALIDEAZĂ măsura în care au rezultat din activitatea proiectului a fost 
generat de activitățile acelui proiect.

Metoda e recomandată de regulă pentru proiecte mai ample, de durată mai 
lungă și se planifică de regulă după ce apar primele schimbări.

https://www.betterevaluation.org/en/plan/approach/outcome_harvesting
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MILESTONES

Milestone:

• arată o realizare importantă în
progresul unui rezultat vizat.

• reprezentă o succesiune clară de 
evenimente/etape care se 
acumulează treptat până la 
obținerea rezultatului vizat.

MILESTONES

SUNT:
• un instrument de management 

pentru MONITORIZAREA 
progresului unor procese mai 
ample

• Un bun instrument de comunicare
și raportare

NU SUNT:

• Activități sau outputs

• Bătute în cuie
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SFATURI MILESTONES

• Începeți cu outcomes/procesele/indicatorii selectați

•Descrieți cum ar arăta succesul până la sfârșit -
aceasta este etapa dvs. finală

•Listați activitățile, etapele necesare – de la situația 
curentă până la cea finală

•Concentrați-vă pe rezultatele majore

•Analizați planul de lucru pentru a vedea exact 
posibilele activități/etape ce trebuie listate

MILESTONE

EXAMPLE:

Increased range/access (i.e. # of different types) for XXX services (including 
information and products) available due to project support

Milestone 1 (6 months) Milestone 2  (xx Months or Final report, 
cumulative) 

5% key population/targeted audience 
reached for the XXX services including:
• Service 1 
• Service 2 
• Service 3

20 % key population/targeted audience 
reached for the XXX services including:
• Service 1 
• Service 2 
• Service 3
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MILESTONE

EXAMPLE:

Increased participation of civil society groups in policy and budgetary 
processes
Milestone 1 (XX months) Milestone 2  (xx Months , Final 

report, cumulative) 

Identification of XX CSOs working to 
influence policy and budgetary 
processes 

YY CSOs supported by ZZ actively 
taking part in policy formulation, 
planning and budgetary processes

Milestone index (score-based)

Max. Score for 

Stage 

Stage Baseline 

0 

Value 

1-5 

Intermediate 

Value 

6-10 

Advanced 

10 points Stage 1. description

10 points Stage 2. description

10 points Stage 3. description
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EXERCIȚIU (Terasă / Outdoor)
SCHIMBAREA/REZULTATUL/OUTCO

ME 

AL PROIECTULUI:

CE INFORMAȚII/DATE 

V-AR FI UTILE PENTRU 

EVALUARE? CE ASPECTE 

A OTCOME-ULUI AR 

ARATĂ?

Gândiți-vă răspunsurile 

la ce întrebări v-ar ajuta 

să aveți mai multe date 

sau informații despre 

măsura și modul în care 

se realizează 

schimbarea/rezultatul?

CARE SUNT METODELE 

POSIBILE DE COLECTARE 

A ACESTOR 

INFORMAȚII/RĂSPUNSU

RI?

CINE VA 

COLECTA 

ACESTE DATE?

Echipa 

internă?

Consultanți 

contractați?

Persoane sau 

surse externe 

proiectului? 

NECESITĂ 

ALOCAREA DE 

COSTURI 

SUPLIMENTAR

E

AVEȚI 

NEVOIE DE 

ASISTENȚĂ 

PENTRU 

ELABORAREA 

METODEI 

DATE? 
DA NU DA NU

☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐

MANAGEMENTUL 
DATELOR M&E
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Cum se desfășoară activitățile de M&E?
Cum sunt generate datele și de la cine?
Cine analizează datele?
Cine raportează datele?
Cine verifică calitatea datelor M&E?

MANAGEMENTUL DATELOR

•Colectarea datelor
•Stocarea datelor
•Analiza datelor
•Raportarea datelor
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Răspunsurile participanților la instruire

SFATURI

• Definitivați metodele de colectare a datelor cât mai curând posibil

• TESTAȚI procesul de colectare înainte de a începe să colectați date 
pentru a vă asigura că sunt realiste

• Anticipați cum veți colecta, stoca, analiza și utiliza datele

• Asigurați-vă că aveți RESURSE suficiente (buget, resurse umane, 
expertiză) 

• Nu așteptați perioda de raportare, observați un rezultat - notați-l!

• Distribuiți clar sarcinile M&E (inclusiv în cazul persoanelor din afara 
proiectului implicate în proces, responsabilitățile M&E trebuie incluse 
în contractul experților/consultanților etc.)
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Cine e responsabil de M&E? 

• Sunt clar distribuite 
responsabilitățile 
M&E?
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STOCAREA DATELOR

• Cine colectează și stochează datele?
• Unde sunt stocate datele? Datele sunt securizate, editate

de rezervă?
• Fiți atenți la informațiile cu caracter personal
• Securitatea fizică a datelor
• Sfat: Stocați datele folosind categoriile din cadrul logic

General Data Protection Regulation (GDPR) protection of natural persons with regard to the 
processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 
95/46/EC

87

88



9/23/2020

45

M&E PLAN

Un plan M&E 

• Aliniat cu cadrul logic și propunerea de proiect
• Acesta demonstrează, cu indicatori, modul în care vor fi 

măsurate progresele proiectului
• Cum sunt definiți și calculați indicatorii
• Ce date vor fi colectate, când, cum și cine este responsabil
• Ce instrument va fi utilizat pentru colectarea datelor
• Proces de utilizare a informațiilor de monitorizare pentru

ajustarea proiectului / programului pentru zonele care nu sunt 
performante

• Cum va fi evaluată și asigurată calitatea datelor (opțional)
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Discutarea modelului
propus de Plan M&E
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Raportarea 
rezultatelor

USE of M&E 
DATA 

in NARATIVE 
REPORTING
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RAPORTUL NARATIV

• Raportul dvs. ar trebui să fie de înțeles pentru orice cititor, 
nu numai pentru dvs. sau pentru donatorul dvs.

• Utilizați indicatorii dvs. dezagregați, pentru a analiza și
prezenta grafice, tendințe etc.

• Care este efectul, impactul activităţilor realizate? 
• În ce măsură activităţile / proiectul au răspuns aşteptărilor 

şi nevoilor beneficiarilor? 
• Ce probleme, provocări am întâmpinat? Ce am învățat?

Sunt necesare ajustări ale proiectului?

Analizați sursele de informații:

•Rapoartele 
consultanților/trainerilor/grantiștilor

•Analiza rezultatelor chestionarelor de evaluare
•Analiza rezultatelor chestionarelor follow-up 
•Studii și cercetări relevante
•Monitorizarea media
•Statistici naționale etc.
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Vizualizarea datelor

• Aceleași informații pot fi prezentate în diferite formate: text rezumat, text 
detaliat, tabel, grafice, imagine, link, anexe etc.
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Evaluarea 
workshopului
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