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Rolul indicatorilor în ciclul unei politici

» cunoaşterea cadrului economico-social şi de mediu
» punctul de pornire în analiza nevoilor
» prognozarea efectelor diferitelor intervenţii
» furnizarea de informaţii pentru stabilirea ţintelor
» referinţă pentru monitorizarea progresului
» sursă de informații pentru evaluare

evaluare
monitorizare
implementare
programare

MĂSURAREA PRIN UTILIZAREA INDICATORILOR

CONTEXT ECONOMICO-SOCIAL
ŞI DE MEDIU
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Utilizarea indicatorilor în perioada de
programare 2007-2013

Regulamentul 1083/2006
programele operaţionale trebuie să
cuprindă un număr limitat de indicatori,
care să facă posibilă măsurarea
progreselor în comparaţie cu situaţia
iniţială şi realizarea obiectivelor (art. 37)

CONTEXT ECONOMICO-SOCIAL ŞI DE
MEDIU

beneficiile pe termen
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indicatori de context
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implementarea
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beneficiarilor/grupului ţintă
şi pot fi de natură fizică şi
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Obiective
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Operaţiunile de
program
Documentul de Lucru nr. 2

mijloace financiare,
Input-uri
umane,
materiale,
tehnologice,
informaţionale
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Utilizarea indicatorilor în perioada de
programare 2007-2013
Documentul de lucru nr. 2
Instrucţiuni privind metodele de evaluare: indicatorii de
monitorizare şi evaluare
Lista de verificare a indicatorilor:
- denumire/definiţie
- valoare de bază
- ţintă cuantificată
- descrierea sursei sau a metodei de măsurare
Indicatori cheie (41)

Utilizarea indicatorilor în perioada de
programare 2007-2013
Documentul de lucru nr. 2
Lista de verificare a calităţii pentru:
sistemul de indicatori
gradul de acoperire a obiectivelor
distribuţia echilibrată a categoriilor de indicatori
capacitatea de gestionare a sistemului de indicatori
indicatorii individuali
relevanţa
senzitivitatea
disponibilitatea
cost
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Utilizarea indicatorilor în perioada de
programare 2007-2013
Documentul de lucru nr. 7
• definiţiile celor 41 de indicatori cheie aplicabili în cazul
programelor operaţionale finanţate prin Fondul
European de Dezvoltare Regională şi Fondul de
Coeziune*
•“valoare de bază”: de obicei valoarea zero
•“valoarea ţintă”: nu va cuprinde valoarea de bază
*recomandabile, dar nu obligatorii

România: 2007-2013

•Dezvoltarea infrastructurii
de bază la standarde
europene
• Creşterea pe termen lung
a competitivităţii economice
a României
• Dezvoltarea şi utilizarea
mai eficientă a capitalului
uman românesc
• Construirea unei
capacităţi administrative
eficace
•Promovarea dezvoltării
teritoriale echilibrate

FEDR
FC
FSE

Programul Operaţional
Regional
POS Mediu
POS Transport
POS Creşterea Competitivităţii
Economice
POS Dezvoltarea Resurselor
Umane
PO Dezvoltarea Capacităţii
Administrative
PO Asistenţa Tehnică
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România: utilizarea indicatorilor în
perioada de programare 2007-2013:
acţiuni întreprinse

 revizuirea indicatorilor utilizaţi în programele

operaţionale
○ utilizării indicatorilor cheie
○ armonizare în descrierea indicatorilor
număr limitat de indicatori
○ asigurarea corespondenţei
între indicatori şi
obiective
○ identificarea de indicatori comuni aplicabili mai
multor intervenţii

 introducerea indicatorilor ca parametrii ai SMIS
 aplicarea criteriilor de calitate stabilite în DL2 pentru
sistemul de indicatori şi indicatorii individuali

 furnizarea de definiţii (indicatorii POS DRU, POAT şi
axele de asistenţă tehnică)

România: utilizarea indicatorilor în
perioada de programare 2007-2013:
colectarea datelor
» majoritatea indicatorilor de output şi rezultat
derivă din informaţii la nivel de proiect
» există

cazuri în care indicatorii necesită iniţierea
de studii, cercetări sau analize specifice (de ex.
nivelul de conştientizare al populaţiei)
» pentru indicatorii care nu pot fi calculaţi pe baza
intrărilor de la beneficiari, există necesitatea de a
definii într-un mod mai clar procedura de colectare a
datelor
o legătură mai strânsă cu statisticile
oficiale
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România: utilizarea indicatorilor în perioada
de programare 2007-2013

! conectarea indicatorilor de la nivel de proiect la
indicatorii la nivel de program

RESURSE

Indicatori

PROCES

OUTPUT

Indicatori

Indicatori

SMIS

România: utilizarea indicatorilor în
perioada de programare 2007-2013
TOTAL
POR

44

POS T

32

POS M

30

POS CCE

91

POS DRU

112

PO DCA

32

PO AT

22
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2012, 2013, 2014

2007 -2013
Nevoi

Efecte

Efecte

indirecte

directe

Programe
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2007 -2013

nevoi
OUTPUT
OUTPUT
OUTPUT
OUTPUT

alţi factori

alte acţiuni

REZULTAT

IMPACT

IMPACT

REZULTAT
REZULTAT

IMPACT

REZULTAT

OUTPUT
Adaptare DG Regio

Utilizarea indicatorilor +2014
Output
Rezultat

se referă la operaţiunile sprijinite
se referă la obiectivul specific
(modificarea aşteptată în regiune)

Impact

schimbarea care poate fi credibil
atribuită o intervenţie
se referă la activităţile cel mai frecvent
sprijinite prin fonduri, scopul lor este de
a avea date agregate la nivelul UE,
pentru a demonstra ceea pe ce sunt
cheltuite fondurile

Indicatori
comuni
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Programming

Monitoring and
Evaluation

Strategy

Needs

Intended
Result

Thematic
Objective

Policy

Actual
Result

Allocated
INPUTS

Actual
INPUTS

Targeted
OUTPUTS

Achieved
OUTPUTS

Other
Factors

Contribution - Impact

Source: DG Regio, Intervention International Monitoring Conference, Budapest,

Condiţionalităţi ex-ante
post 2014 – sarcini pentru statele membre stabilite prin
noile regulamente
- existenţa unui sistem statistic: evaluarea eficacității şi
impactului programelor
- existenţa unui sistem eficient de indicatori de rezultat
necesari pentru a monitoriza progresul în atingerea
obiectivelor şi întreprinderea evaluării impactului
Criterii de calitate:
robusteţe, interpretare normativă, să răspundă la
schimbări, colectaţi la timp, disponibili opiniei publice
» stabilirea valorilor ţintă
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Romania +2014: primii pași

• identificarea cererii de informaţii statistice
• analiza furnizării de date care ar putea fi
folosite în scopuri statistice
• analiza decalajelor în furnizarea de date care
pot fi utilizate în scopuri statistice
• alte acțiuni: depind de lansarea noilor PO

VĂ MULȚUMESC!
www.evaluare-structurale.ro
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