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Această anexă furnizează informaŃii referitoare la instruirea non-formală furnizată în domeniul evaluării:
Când
2006

2006

2006

2006

Grup Ńintă
GLE

GLE

GLE

GLE

Tip
Non-formal

Non-formal

Non-formal

Non-formal

Instruire
Prima sesiune de instruire în
domeniul evaluării pentru
personalul responsabil de
evaluare din cadrul AutorităŃilor de
Management ale PO-urilor 20072013

Metodologii de evaluare

Indicatori de performanŃă

Evaluarea ex-ante

Subiecte principale
•

Diferite tipuri de evaluări şi sisteme
de evaluare

•

Ciclul evaluării (pe scurt)

•

Criterii de evaluare- relevanŃă,
eficacitate, eficienŃă, impact,
sustenabilitate

•

Metodologii standard de evaluare
(cu exerciŃii de grup)

•

Analiza unor programe imaginare

•

Determinarea metodologiilor de
selectat pentru evaluarea
programelor imaginare

•

Evaluarea din perspectiva
evaluatorului extern

•

Ce este un indicator?

•

Obiective şi indicatori

•

Caracteristicile indicatorilor buni

•

Ce este?

•

Ce ar trebui să includă?

•

Ce spune Comisia despre
evaluarea ex-ante. De ce e
necesară evaluarea ex-ante?

•

DG Regio’s October 2005 “Draft
Working Paper on Ex Ante
Evaluation”

•

Contractul de evaluare ex-ante- ce
presupune acesta?

•

Orarul evaluării ex-ante

•

Obiective orizontale (Evaluarea

ANEXA 2

PROIECT CO-FINANłAT DIN FEDR PRIN PROGRAMUL OPERAłIONAL ASISTENłĂ T EHNICĂ 2007-2013

Când

Grup Ńintă

Tip

Instruire

Subiecte principale
Strategică de Mediu, egalitatea de
şanse)

2006

2008

GLE

GLE

Non-formal

Non-formal

•

Controlul calităŃii – ce presupune?

•

Ce prevede contractul?

•

Ce spune DG Regio’s October
2005 “Draft Working Paper on Ex
Ante Evaluation”?

•

Care sunt criteriile?

•

Cum se procedeaza în cazul
evaluării intermediare PHARE?

•

Orarul controlului calităŃii

•

Aspecte legate de procesul de
evaluare

•

Managementul ciclului de proiect,
rolul evaluării, tipuri de evaluare,
caracteristici principale ale
evaluărilor intermediare, contextul
evaluării, analiza meta-profil,
principiile evaluării, planificarea
evaluării, caietele de sarcini pentru
evaluare (design), întrebările de
evaluare, managementul
contractelor de evaluare, etica
evaluării, criteriile de evaluare,
concluziile şi recomandările din
rapoartele de evaluare, metode
de colectare a datelor, analiza şi
sinteza, redactarea raportului,
controlul calităŃii

•

Evaluările intermediare SCF

Manual privind evaluarea de
program

•

Aspecte teoretice şi practice
privind evaluarea de program

Curs de instruire privind evaluarea

•

Rolul evaluării în elaborarea

Controlul calităŃii Rapoartelor de
evaluare ex-ante

Instruirea Specialiştilot în
evaluare (Evaluarea
intermediară PHARE)introductiv, intermediar, nivel
avansat, atelier de lucru)

Atelier de lucru pe tema evaluării
2010

Unit de
Eval- POS
DRU

Non-formal
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Când

Grup Ńintă

Tip

Managem
ent of
HRD SOP
MA, IB
and ESC
2010

Unit de
Eval - POR

Instruire
de program

Subiecte principale
programului

Curs de isntruire privind rolul
evaluării în elaborarea
programului
Non-formal

Seminar de instruire: Evaluarea
Programului OperaŃional
Regional- evaluarea pe
parcursul implementării

•
•
•

Cadrul teoretic şi practic al
evaluării pe parcurs a POR
Metode şi tehnici de analiză şi
interpretare
Exemple de bune practici din
Ńări cu mai multă experienŃă

