ANNEX 1

PROIECT CO-FINANȚAT DIN FEDR PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL ASISTENȚĂ TEHNICĂ 2007-2013

PO

CSNR

Titlul evaluăriiperioada
Evaluarea investițiilor
făcute în infrastructură
(POS T, POR, POS M,
POS CCE)- 2012Semestrul 1

Evaluarea contributiei
instrumentelor
tructurale la cresterea
competitivitatii
economice a României.
(POS CCE, POS DRU,
POR, POS T, PO DCA)2012- Semesttul 1

Scopul evaluării

Competențe necesare

 Eficienta (costuri)
 Eficacitatea si impactul pe termen scurt cu privire la
 obiectivele:
Îmbunatatirea accesibilitatii,
- Contributia la cresterea calitatii vietii si la
dezvoltarea socio-economica
- Contributia la crearea de noi locuri de munca
- Contributia la reducerea disparitatilor regionale
si realizarea coeziunii teritoriale
 Impactul pe termen scurt
Studiul de evaluare se va concentra pe sinergia dintre
proiectele de infrastructura la diferite niveluri: national si
regional/local (oras) .
 Impactul pe termen scurt al proiectelor
/operatiunilor / domeniilor majore de interventie
implementate, cu privire la obiectivele specifice ale
CSNR:
- Cresterea productivitatii;
- Îmbunatatirea mediului de afaceri;
- Contributia la crearea de noi locuri de munca;
- Reducerea disparitatilor regionale;
Inovare.
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Sectoriale
 Economia rețelelor
 Noua geografie
economică
 Economie regională

Metodologice
 Modelare macroeconomică (rețele)
 Statistică teritorială
(Gini index, Robin
Hood index, etc)

 Competitivitate
(Porter)

 Analiză
contrafactuală
 Statistică teritorială
(Gini index, Robin
Hood index, etc)
 Analiză SWOT
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PO

Titlul evaluăriiperioada

Scopul evaluării

Competențe necesare

Studiul de evaluare se va concentra pe sinergia dintre
proiectele relevante finantate în cadrul programelor
operationale mentionate si gradul în care aceste
investitii se completeaza si îsi întaresc rezultatele
reciproc (valoare adaugata)
Evaluarea contributiei
 Impact pe termen scurt al proiectelor /operatiunilor /
instrumentelor
domeniilor majore de interventie implementate, cu
structurale la
privire la obiectivele specifice ale CSNR:
dezvoltarea capitalului
- Îmbunatatirea calitatii educatiei si corelarea
uman în România. (POS
între sistemul de educatie si piata muncii
DRU, PO DCA, POS CCE,
- Modernizarea pietei muncii
POR, POAT)- 2012- Contributia la crearea de noi locuri de munca
Semestrul 1
- Reducerea disparitatilor regionale
- Întarirea incluziunii sociale
Evaluarea tematica
 Impact pe termen scurt al proiectelor /operatiunilor
privind Capacitatea
/domeniilor majore de interventie implementate, cu
administrativa
privire la obiectivele specifice ale CSNR:
(Toate programele
conducerea corespunzatoare (good governance)
operationale, cu accent
modernizarea autoritatilor publice
pe: PO DCA și POAT)dezvoltarea socio-economica
2012-Semestrul 1
Evaluarea va încerca sa capteze efectul de difuzare
(spillover) sau transfer a bunelor practici (planificare,
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Sectoriale

Metodologice

 Politici active în
domeniul pieșei forței
de muncă
 Învățare pe parcursul
vieții și educația bazată
pe competențe
 Incluziune socială
 Capital social

 Analiză
contrafactuală
 PSIA- Analiza de
impact social al
sărăciei
 Statistică socială
 Modelul de alocare
optimă a serviciilor

 Noul management
public
 Conducerea
corespunzătoare (good
governance)

 Modele de difuzare
 Analiză
contrafactuală
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Titlul evaluăriiperioada

Scopul evaluării

Competențe necesare

orientate catre rezultat) în institutiile care se ocupa
cuimplementarea instrumentelor structurale si în restul
administratiei
Evaluarea tematica
CSNR are ca obiectiv stoparea si, eventual, inversarea
privind dimensiunea
tendintei de accentuare a disparitatilor de dezvoltare
teritoriala a CSNR (toate prin sprijinirea si promovarea unei dezvoltari economice
PO-urile)- 2012si sociale echilibrate a regiunilor. Studiul de evaluare se
Semestrul 1
concentreaza pe gradul în care CSNR si programelor
operationale au reusit sa se adapteze necesitatilor si
caracteristicilor fiecarui teritoriu, conform problemelor
sau oportunitatilor rezultate din pozitia lor geografica.
Studiul va evalua:
- Consistenta CSNR cu politica nationala privind
planificarea spatiala
- Contributia CSNR la coeziunea teritoriala
- Coordonarea la nivel regional între proiectele
finantate din diferite Programe Operationale,
sinergia lor în vederea cresterii competitivitatii
regionale
Meta-evaluarea
 Eficienta: sunt interventiile instrumentelor
Rapoartelor de evaluare
structurale realizate cu costuri minime? Furnizeaza
intermediara ale
ele valoare pentru banii investiti?
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Sectoriale

Metodologice

 Noua geografie
economică
 Economia regională

 Statistică teritorială
(Gini index, Robin
Hood index, etc)
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Titlul evaluăriiperioada

Scopul evaluării

Competențe necesare

Programelor
 Eficacitate: sunt tintele si obiectivele atinse conform
Operationale din 20012
calendarului?
(Raport de evaluare de
 Sustenabilitate: sunt rezultatele imediate si
țară)- 2012- Semestrul 2
rezultatele interventiilor durabile?
 Impact: care este impactul instrumentelor
structurale fata de necesitatile sociale, economice si
de mediu?
Aceasta meta-analiza va fi construita pe rezultatele
evaluarilor intermediare ale Programelor Operationale
realizate în 2012. Acest studiu va identifica cele mai
bune practici si lectiile ce pot fi învatate, metode si
tehnici dediseminare si utilizare a acestora.
Unul dintre obiectivele acestei meta-evaluari este de
aoferi informatii pentru Raportul Strategic care va fi
prezentat de România Uniunii Europene la sfârsitul
anului2012 si de a asigura fluxul de informatii pentru
perioada de programare pentru urmatorul Cadru
Financiar si pentru evaluarile ex-ante ce se vor desfasura
în 2013.
 Eficacitate: Studiul de evaluare va evalua gradul în
Evaluarea Ex-post
privind impactul
care obiectivele, prioritatile si tintele CSNR si
Instrumentelor
obiectivele generale ale Programelor Operationale
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Sectoriale

Metodologice

 Noua geografie
economică
 Economia regională

 Analiză
contrafactuală
 Modelare macro-
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Titlul evaluăriiperioada
Structurale - 2015Semestrul 2

Scopul evaluării

Competențe necesare

au fost atinse, daca acestea sunt sustenabile si au
impact asupra necesitatilor socio-economice ale
Romaniei

 Evaluare operațională a întregului PO. Focalizare pe
relevanță, eficiență, eficacitate, impact și
sustenabilitate

OPTA

Evaluarea intermediară
a POAT – 2012Semestrul 1

ROP

Evaluarea intermediară  evaluarea relevantei si consistentei la nivel national a
strategiei programului;
a POR- 2011
 evaluarea rezultatelor si realizarii obiectivelor
generale ale programului/axei prioritare (eficacitate)
 eficienta sistemului de implementare a POR;
 eficienta implementarii proiectelor;
 evaluarea impactului programului;
 aplicarea conceptului de oportunitati egale;
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Sectoriale
 Economia retelelor

Metodologice
economică
 Modele de difuzare
 Statistică teritorială
(Gini index, Robin
Hood index, etc)
 PSIA- Analiza de
impact social al
sărăciei

 Învățare pe parcursul
vieții și educația bazată
pe competențe
 Administrație publică

 Analiza părților
interesate
 Re-ingineria
proceselor de
afaceri
 Statistică teritorială
(Gini index, Robin
Hood index, etc)
 Re-ingineria
proceselor de
afaceri
 Analiză
contrafactuală

 Noua geografie
economică
 Economia regională
 Incluziune socială
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Titlul evaluăriiperioada

Scopul evaluării

Competențe necesare
Sectoriale

Evaluarea funcționării
principiului orizontal al
parteneriatului - 2011

Lecții rezultate din
experiența
implementării POR
(2012)

Evaluarea dezvoltarii
comunitatii locale

 contributia la Strategia Lisabona privind cresterea si
ocuparea.
 evaluarea implicarii partenerilor în etapele de
implementare si monitorizare a programului;
 evaluarea implicarii partenerilor în elaborarea si
implementarea proiectelor;
 evaluarea eficientei proiectelor realizate în
parteneriat, sau în parteneriat public-privat;
 continuarea parteneriatelor dupa încheierea
proiectelor.
 analiza principalelor optiuni strategice pentru
dezvoltarea echilibrata a regiunilor;
 aspecte legate de managementul programului:
cadrul institutional, proceduri (simplificare), selectia
proiectelor, monitorizare, verificare, control,
previziuni financiare;
 impactul socio-economic al interventiilor finantate în
regiuni;
 implicatiile/lectiile pentru programele viitoare.
 elaborarea planurilor de dezvoltare la nivel
comunitar;
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 Capital social
 Parteneriate publicprivate

Metodologice
 Modelul de alocare
optimă a serviciilor
 Eșantionarea
 Analiza părților
interesate
 ACB
 Analiza valorii

 Noua geografie
economică
 Economia regională

 Statistică teritorială
(Gini index, Robin
Hood index, etc)
 Studii de caz
 Re-ingineria
proceselor de
afaceri
 Analiză
contrafactuală

 Metodologia privind
dezvoltarea locală

 Studii de caz
 Analiza matricei
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Titlul evaluăriiperioada

Evaluarea dezvoltarii
durabile- 2013

Scopul evaluării






Competențe necesare

existenta strategiilor de finantare;
eficienta în scrierea si implementarea proiectelor;
implicarea unor actori cheie.
evaluarea impactului asupramediului generat prin
implementarea POR.

Sectoriale

Metodologice
logice

 Mediu

 ESM- Evaluarea
Strategică de
Mediu
 Green House Gas
Accounting
 Eșantionarea
 Analiza părților
interesate
 Analiză
contrafactuală
 Statistică teritorială
(Gini index, Robin
Hood index, etc)
 Eșantionarea
 Analiza părților
interesate
 ACB
 Analiza valorii

Evaluarea respectarii
principiului orizontal al
egalitatii de sanse
(cetateni cu dizabilitati,
de etnie roma, pe sexe)
2013

 respectarea implementarii conceptului de
oportunitati egale în cadrul POR

 Incluziune socială
 Non-discriminare,
oportunități egale ,
mainstreaming

Evaluarea functionarii
principiului
parteneriatului în
implementarea POR)- 2013

 evaluarea proiectelor în parteneriat, propuse la
nivelul autoritatilor locale si în parteneriat publicprivat;
 eficienta proiectelor în parteneriat fata de proiecte
cu un singur participant;

 Capital social
 Parteneriate publicprivate
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PO

PO DCA

Titlul evaluăriiperioada

Evaluarea privind
managementul ciclului
de politici publice – axa
prioritara 1 – si
procesul de
descentralizare – axa
prioritara 2 - 2011
Semestrul 2- 2012
Semestrul 1
Evaluarea privind
managementul în
implementarea PO DCA
- 2012 Semestrul 1Semestrul 2
Evaluarea intermediară2012 Semestrul 2- 2013
Semestrul 1

Scopul evaluării

Competențe necesare
Sectoriale

Metodologice

 Noul management
public
 Conducerea
corespunzătoare

 Modele de difuzare
 Analiză
contrafactuală

(structura administrativa, procesul de implementare,
absorbtie, etc.)

 Noul management
public
 Conducerea
corespunzătoare

 BPR
 Decompoziția
DuPont

 progresele înregistrate pâna la aceasta data în
implementarea PO DCA, concordanta interventiilor
PO DCA cu principiile directoare ale acestuia,
recomandarile pentru urmatoarea perioada de

 Noul management
public
 Conducerea
corespunzătoare

 Modele de difuzare
 Analiză
contrafactuală

 continuarea parteneriatelor dupa încheierea
proiectelor – exista în continuare interes pentru
colaborare din partea fostilor parteneri.
(training, schimbări structurale, impactul intervențiilor)
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PO

Titlul evaluăriiperioada

Scopul evaluării

Competențe necesare
Sectoriale
 Administrație publică

Metodologice

 Operatională/strategică

 Noul management
public
 Capital social

 Modele de difuzare
 Analiză
contrafactuală

 Evaluare orientata spre performanta FEI de

 Finanțe, bănci

 Analiză
contrafactuală
 Analiza financiară

 Competititate (Porter)

 Analiză
contrafactuală
 Statistică teritorială
(Gini index, Robin
Hood index, etc)
 Analiza SWOT

 Incluziune socială
 Non-discriminare,
oportunități egale ,
mainstreaming

 Analiză
contrafactuală
 PSIA- Analiza de
impact social al
sărăciei

programare)

POS CCE

Evaluarea privind
impactul interventiilor
PO DCA – Semestrul 1
2013-Semestrul 2 2013
Evaluarea JEREMIE 2011

A doua evaluare
intermediară -2012

Evaluation of the
horizontal principles2013

gestionare a fondului de participare JEREMIE in
Romania, in conformitate cu prevederileAcordului de
finantare (eficiență, eficacitate)
 Evaluation oriented both towards performance and
policies, which will cover the whole program and will
perform a detailed analysis of the OP from the view
point of the traditional evaluation criteria and will
also target the analysis of the effects of the projects
financed through the program (all PAs) (relevance,
efficiency, effectiveness, impact, sustainability)
 Evaluare orientata atât spre performanta cât si
 spre politici, care va acoperi întreg programul si va
realiza o analiza detaliata a POS CCE prin prisma
criteriilor traditionale de evaluare si va viza si
analizarea efectelor proiectelor finantate de
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Titlul evaluăriiperioada

Scopul evaluării

Competențe necesare
Sectoriale

program(toate axele prioritare)

POS DRU

Final evaluation of the
program in light of the
financial closure of the
program- 2015
Evaluarea AP2(DMI2.3),
AP 3, AP 4, AP 5, AP 62011 Semestrul 2

Evaluarea intermediară

 Evaluation focused on financial performance of the
program and its sustainability

 Competitivitate(Porter)

 AP2, AP3, AP4, AP5 si AP6 vizeaza gradul de ocupare,
adaptabilitatea, antreprenoriatul, incluziunea sociala,
egalitatea de sanse si educația si formarea
profesionala la nivel de individ.
 Prin evaluarea contribuției proiectelor la atingerea
obiectivelor axelor prioritare vor fi evaluate
realizarile imediate si rezultatele atinse în cadrul
fiecarei axe prioritare, realizarea valorilor stabilite ale
indicatorilor, grupurile ținta participante în proiectele
finațate.
 Evaluarea va constitui o baza importanta pentru
justificarea deciziilor privind implementarea
POSDRU. Daca este necesar, vor fi luate masuri
pentru a îmbunatați procesul de implementare al
POSDRU.
 A doua evaluare intermediara este un instrument

 Politici active în
domeniul pietei forței
de muncă
 Non-discriminare,
oportunități egale ,
mainstreaming
 Învățare pe parcursul
vieții și educația bazată
pe competențe
 Incluziune socială
 Capital social
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 Politici active în

Metodologice
 Statistica socială
 Eșantionare
 Analiza financiară
 Analiză
contrafactuală
 Analiza SWOT
 Analiză
contrafactuală
 PSIA- Analiza de
impact social al
sărăciei
 Statistica socială
 Eșantionare

 Statistică teritorială
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Titlul evaluăriiperioada
a POS DRU-2012
Semestrul 2

Evaluarea AP1 si AP2
(DMI 2.1 si DMI
2.2) - 2013

SOP T

Evaluare intermediară -

Scopul evaluării

Competențe necesare

pentru a pregati urmatoarea perioada de
programare. Aceasta evaluare va lua în considerare
dimensiunea regionala a implementarii POSDRU,
precum si implementarea principiilor orizontale.

 Datorita abordarii integrate la nivel național a AP1,
aceasta evaluare trebuie sa fie realizata în 2014. AP 1
si AP 2 vor fi evaluate împreuna, deoarece AP 1
vizeaza educația si formarea profesionala la nivel de
sistem, iar AP 2 (DMI 2.1 si DMI 2.2) conține
elemente de politici la nivelul sistemului de educație
în strânsa legatura cu piata muncii.
 Evaluation of the relevance and consistency of the
program strategy at national level
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Sectoriale
domeniul pietei forței
de muncă
 Non-discriminare,
oportunități egale ,
mainstreaming
 Învățare pe parcursul
vieții și educația bazată
pe competențe
 Incluziune socială
 Capital social
 Noua geografie
economică
 Economie regională
 Învățare pe parcursul
vieții și educația bazată
pe competențe
 Incluziune socială

Metodologice
(Gini index, Robin
Hood index, etc)
 Studii de caz
 Re-ingineria
proceselor de
afaceri
 Analiză
contrafactuală

 Analiză
contrafactuală
 Statistica socială
 Eșantionare

 Economie regională
 Noua geografie

 Modelarea macroeconomică (rețele)
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Titlul evaluăriiperioada
2012

Evaluarea finală a POS T

SOP E

Evaluarea intermediară2011 Semestrul 1

Scopul evaluării

Competențe necesare

 Evaluarea relevantei și consistenței la nivel național a
strategiei programului
 Contribuția la atingerea obiectivelor strategiei
Lisabona privind dezvoltarea durabila, creșterea și
ocuparea
 Evaluarea progresului în implementarea POS-T
 Eficiența implementarii proiectelor
 Eficiența sistemului de implementare a POS T
 Contribuția la atingerea obiectivelor strategiei
Lisabona privind dezvoltarea durabila, creșterea și
ocuparea
 În ce masura au fost atinse obiectivele programului
 În ce măsură au fost atinse obiectivele Planului de
Comunicare
 Daca programul ar fi putut fi implementat mai
eficient
 Evaluarea impactului programului, inclusiv impactul
asupra mediului generat prin implementarea POS-T
 Evaluarea relevantei si consistentei la nivel national a
strategiei programului ;
 Eficienta sistemului de implementare a POS M;
 Eficienta implementarii proiectelor;
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Sectoriale
economică
 Economia rețelelor

Metodologice
 Statistică regională
(Gini index, Robin
Hood index, etc)
 De-compoziția
DuPont
 ACB

 Economie regională
 Noua geografie
economică
 Economia rețelelor

 Modelarea macroeconomică (rețele)
 Statistică teritorială
(Gini index, Robin
Hood index, etc)
 De-compoziția
DuPont
 ACB

Economia rețelelor

 Modelarea macroeconomică (rețele)
 Analiză
contrafactuală
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RO-BG CBC

Titlul evaluăriiperioada

Evaluare intermediară 2012

Scopul evaluării

Competențe necesare

 Contributia la strategia Lisabona.
 Lectii învatate pentru perioada de programare
urmatoare
 Care este rata progresului financiar si fizic?
 Care sunt principalele probleme si constrângeri?
 Care sunt modificarile cheie în contextul socioeconomic?
 Care a fost capacitatea de absorbtie în primii 4 ani de
implementare a POS M?
 Evaluarea din 2012 va analiza implementarea POului, la o scala mai largă, luând în considerare
criteriile tradiționale de eficacitate, eficiență,
relevanță, impact și sustenabilitate. Din perspectiva
viitoarei perioade de programare, aceasta va căuta
să identifice priorități de finanțare în baza
experienței dobândite prin implementarea
programului.
 Evaluarea intermediară se va focusa și pe analiza
efectelor semnificative ale proiectelor finanțate în
cadrul programului, pe obiectivele de mediu
relevante stabilite la nivel UE sau național
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Sectoriale

Metodologice
 BPR
 De-compoziția
DuPont

 Economia rețelelor
 Noua geografie
economică
 Economie regională
 Mediu
 Învățare pe parcursul
vieții și educația bazată
pe competențe
 Incluziune socială
 Politici active în
domeniul pietei forței
de muncă
 Competitivitate

 Modelarea macroeconomică (rețele)
 Analiză
contrafactuală
 Statistică teritorială
(Gini index, Robin
Hood index, etc)
 Statistică socială
 Eșantionare
 PSIA- Analiza de
impact social al
sărăciei
 Analiza SWOT
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Titlul evaluăriiperioada

Scopul evaluării

Competențe necesare
Sectoriale

Romania Serbia IPA
CBC

2012: Evaluare
intermediară

 Evaluare referitoare la atingerea indicatorilor țintă
stabiliți în cadrul programuluiș evaluare referitoare la
aspecte orizontaleș eficiența implementării
programului (inclusiv parteneriatului și
sustenabilității), evaluarea contribuției programului
la startegia Lisbona și Gothenburg; evaluarea
dezvoltării capacității STC prinn comparație cu 2007
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 Economia rețelelor
 Noua geografie
economică
 Economie regională
 Mediu
 Învățare pe parcursul
vieții și educația bazată
pe competențe
 Incluziune socială
 Politici active în
domeniul pietei forței
de muncă
 Competitivitate

Metodologice
 Modele de difuzare
 Modelarea macroeconomică (rețele)
 Analiză
contrafactuală
 Statistică teritorială
(Gini index, Robin
Hood index, etc)
 Statistică socială
 Eșantionare
 PSIA- Analiza de
impact social al
sărăciei
 Analiza SWOT
 Modele de difuzare

