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Acronime
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Autoritate de Management
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CȘE
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Directoratul General Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune
DG REGIO
Directoratul General Politica Regională și Urbană
FC
Fondul de Coeziune
FEDR
Fondul European de Dezvoltare Regională
FESI
Fonduri Structurale și de Investiții
Fonduri ESI
Fonduri Structurale și de Investiții
FSE
Fondul Social European
GES
Gaze cu Efect de Seră
GLF
Grup de Lucru Funcțional
GLFEP
Grup de Lucru Funcțional pentru Evaluarea Performanței
IMM
Întreprinderi Mici și Mijlocii
INS
Institutul Național de Statistică
ITI
Investiții Teritoriale Integrate
MADR
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
MAE
Ministerul Afacerilor Externe
MCS
Metoda Costului Standard
MDRAP
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
MENCS
Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice
ME
Ministerul Energiei
MFE
Ministerul Fondurilor Europene
MFP
Ministerul Finanțelor Publice
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Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
MMFPSPV
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
MS
Ministerul Sănătății
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Ministerul Transporturilor
NGA
Acces rețea next generation
NGN
Rețea next generation
NUTS
Nomenclator al Unităților Teritoriale pentru Activitatea Statistică
OS
Obiectiv specific
OT
Obiectiv tematic
PIB
Produs Intern Brut
PO
Program Operațional
POAT
Program Operațional Asistență Tehnică
POC
Program Operațional Competitivitate
POCU
Program Operațional Capital Uman
POIM
Program Operațional Infrastructură Mare
POR
Program Operațional Regional
RST
Recomandări Specifice de Țară
SPO
Serviciul public de ocupare
SRE
Surse regenerabile de energie
TEN-T
Rețea Transeuropeană de Transport
TFUE
Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene
TIC
Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor
TOR
Termeni de Referință (Caiet de Sarcini)
UCE
Unitatea Centrală de Evaluare
UE
Uniunea Europeană
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1. Introducere
Planul de evaluare a fost elaborat de Ministerul Fondurilor Europene cu sprijinul evaluatorilor exante ai Acordului de Parteneriat 2014-20201, în cadrul unui proces interactiv ce a inclus:
• Un sondaj online în rândul membrilor CIAP2, realizat în perioada august - octombrie 2014.
Participanții la sondaj și-au exprimat opinia asupra temelor incluse în plan, interesul de a
participa în comitetele de coordonare a evaluărilor și nevoile de instruire.
• Un grup focus organizat în București la data de 2 septembrie 2014, la care au participat atât
autoritățile de management, cât și practicieni în domeniul evaluării. În cadrul grupului focus, au
fost analizate cerințele de evaluare, temele, întrebările evaluative, nevoile de instruire, sursele
de date și metodele de evaluare prevăzute în acest plan.
Comisia Europeană a fost de asemenea consultată, opiniile și recomandările sale fiind încorporate în
această versiune a Planului de Evaluare.
Această versiune a Planului de Evaluare va fi transmisă membrilor Comitetului de Coordonare pentru
Managementul Acordului de Parteneriat, în vederea consultării. Odată ce opiniile acestora vor fi
încorporate, Planul va fi supus aprobării Ministrului Fondurilor Europene și apoi transmis Comisiei
Europene prin sistemul electronic SFC 2014.

1

ECORYS-LIDEEA. Evaluarea ex-ante a Acordului de Parteneriat 2014-2020. Lot 1 – Evaluare, Contract
subsecvent nr. 5/23/07.03.2013
2
Comitetul Interinstituțional pentru elaborarea Acordului de Parteneriat. Acest comitet include și parteneri
sociali.
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2. Aspecte generale
2.1. Cadrul legislativ
Articolul 54 din Regulamentul UE nr. 1303/2013 stabilește cadrul general în care trebuie realizate
evaluările fondurilor europene structurale și de investiții aferente perioadei de programare 20142020. Pe baza acestui articol, misiunea evaluării este:
• De a îmbunătăți calitatea proceselor de elaborare și implementare a programelor;
• De a aprecia eficacitatea, eficiența și impactul acestora.
Evaluarea ex-ante este asociată în primul rând primului obiectiv (art. 55(1) al Regulamentului UE nr.
1303/2013), în timp ce evaluările pe parcursul perioadei de implementare și cele ex-post privesc
îndeosebi cel de-al doilea obiectiv (art. 56(3) și 57(1)). Statele membre sunt responsabile de
evaluarea ex-ante și evaluările pe parcursul perioadei de implementare a programelor, iar evaluarea
ex-post va fi realizată de Comisia Europeană sau de statul membru în strânsă cooperare cu CE.
Potrivit art. 56 al aceluiași regulament, evaluările pe parcursul perioadei de implementare a
programelor trebuie să fie realizate pe baza unui plan de evaluare ce acoperă unul sau mai multe
programe.
Adițional cerințelor de mai sus, Comisia Europeană (DG REGIO și DG EMPL) a elaborat un document
director privind planurile de evaluare, ce furnizează orientări mai detaliate asupra rolului planurilor
de evaluare și principalelor elemente ale acestora. Documentul director precizează:
În perioada precedentă de programare, evaluările au avut tendința de a se focaliza cu
precădere asupra aspectelor implementării și mai puțin pe captarea impactului.
Pentru perioada 2014-2020, regulamentul solicită autorităților de management să
realizeze evaluări care analizează efectele programelor finanțate cu FESI. Acesta este
un element esențial al politicii de coeziune orientate spre rezultate și este reflectat în
art. 56(3) al Regulamentului. Planurile de evaluare sunt, prin urmare, documente
strategice ce stabilesc modul în care aceste evaluări vor fi organizate pentru a furniza
dovezi asupra efectelor necesare procesului de formulare a politicilor.
Art. 54, art. 56(3) art. 57(1) ale Regulamentului UE nr. 1303/2013 aduc informații suplimentare
privind modul în care impactul programelor trebuie evaluate. Acestea prevăd următoarele:
Impactul programelor trebuie să fie evaluat din perspectiva:
• Țintelor Strategiei Europa 2020, acordând atenție misiunii fondurilor;
• PIB-ului și șomajului în aria de acoperire a programului, luând în considerare
mărimea acestuia;
• Obiectivelor fiecărei priorități.
2.2 Evaluarea pe parcursul perioadei de implementare a programelor operaționale 2007-2013
Chiar dacă nu a fost impus de cadrul european de reglementare, în România au fost elaborate planuri
de evaluare atât pentru CSNR, cât și pentru programele operaționale 2007-2013, cu scopul de a
orienta activitățile de evaluare ale instrumentelor structurale pe parcursul perioadei de utilizare a
fondurilor. Planurile au fost, de fapt, strategii indicative de evaluare până în 2015, anul final al
implementării cadrului financiar 2007-2013. Au fost întâmpinate dificultăți pentru stabilirea unei
strategii exacte, întrucât identificarea priorităților de evaluare cu mult timp în avans a fost
considerată problematică. Din acest motiv, planurile de evaluare au indicat necesitatea realizării unor
evaluări ad-hoc atunci când:
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•
•
•

Datele din procesul monitorizării programelor dezvăluie probleme în implementare, cum ar fi
performanța scăzută în ceea ce privește atingerea țintelor;
Este realizată o propunere de revizuire a programului;
Comitetul de Monitorizare solicită o evaluare.

Anii 2009 și 2012 au fost considerați importanți în planurile de evaluare, astfel că acestea au prevăzut
în acești ani evaluări intermediare ale programelor. În acest sens, evaluările trebuiau să furnizeze
informații de utilizat în procesul de elaborare a rapoartelor strategice, solicitate prin art. 29(2) al
Regulamentului nr. 1083/2006. De asemenea, anul 2012 a fost considerat potrivit pentru ca
evaluările să servească pregătirii documentelor de programare pentru cadrul financiar următor
(2014-2020).
La nivelul programelor operaționale din cadrul Obiectivului Convergență, planurile de evaluare și
documentele subsecvente (caietele de sarcini/rapoartele de evaluare) conțin 189 întrebări/teme
evaluative, din care 76 (40,2%) privesc eficacitatea sau impactul programelor, restul investigând
relevanța, coerența și eficiența acestora. Evaluările privind impactul și eficacitatea au fost deseori
limitate la examinarea criteriilor de selecție a proiectelor și a portofoliului de proiecte, precum și a
valorilor agregate a indicatorilor de realizare și de rezultat. Agregarea valorilor indicatorilor s-a
dovedit a fi dificilă mai ales în ceea ce privește indicatorii de rezultat, întrucât fie parte din ei nu erau
pretabili pentru agregare, fie sistemele de monitorizare s-au dovedit a fi deficitare în unele privințe.
O parte din evaluările privind eficacitatea și impactul a fost amânată pentru a asigura corelarea cu
progresul implementării și pentru a da prioritate întrebărilor privind absorbția, deoarece acest aspect
a apărut ca risc major pentru atingerea obiectivelor. Pe baza planurilor de evaluare aflate încă în
implementare, mai multe dovezi privind eficacitatea și impactul intervențiilor sunt așteptate pe
parcursul anului 2015 pentru un număr de programe operaționale (PO Regional, Transport, Asistența
Tehnică, Dezvoltarea Resurselor Umane și Dezvoltarea Capacității Administrative). În cazul POR și
POAT, sunt planificate evaluări de impact pentru aproape toate domeniile majore de intervenție.
Pentru POR sunt aplicate ori de câte ori este posibil metode contrafactuale de impact în combinație
cu alte metode.
La nivelul CSNR, au fost realizate 10 evaluări. Cele mai multe dintre acestea au vizat aspectele și
mecanismele de implementare. Efectele potențiale ale fondurilor au fost examinate în 2010 din
perspectiva mecanismelor de selecție a proiectelor și a ariei de acoperire a priorităților CSNR cu
proiecte selectate. Sinteza evaluărilor intermediare de la nivelul programelor operaționale realizată
în anul 2011 a încercat să analizeze potențialul de creștere a impactului investițiilor, însă a identificat
faptul că evaluările intermediare au fost în multe privințe similare evaluărilor ex-ante, întrucât având
în vedere rata scăzută de contractare a proiectelor, experiența implementării era la acel moment
limitată. În anul 2012, s-a realizat o previzionare a cinci indicatori de impact prevăzuți în CSNR,
utilizând tehnici de modelare, însă ipotezele care au stat la baza acestui model au sugerat utilizarea
cu precauție a rezultatelor evaluării și reiterarea exercițiului când progresul fizic al proiectelor este
mai avansat. Sinteza rezultatelor celei de-a doua runde de evaluări intermediare la nivel de program
operațional realizată în anul 2015 arată variații între programe din punctul de vedere al eficacității și
indică faptul că succesul programelor depinde îndeosebi de calitatea proiectelor. De asemenea, este
punctată necesitatea analizării periodice a contextului în care evoluează programele și îmbunătățirii
capacității autorităților implicate în gestionarea programelor, precum și a beneficiarilor.
2.3 Abordarea generală a planificării evaluărilor pe parcursul perioadei de programare 2014-2020
în România
Pe parcursul perioadelor de programare succesive, inclusiv al perioadei 2014-2020, fondurile au fost
alocate și implementate de statele membre potrivit unui cadru de politici publice cu trei nivele,
constând în:
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•
•
•

Nivelul macro, corespunzător întregului teritoriu al țării, în baza unei strategii de țară, precum
Acordul de Parteneriat 2014-2020 sau Cadrul Strategic Național de Referință 2007-2013;
Nivelul meso, ce operaționalizează prioritățile strategiei de țară, precum programele
operaționale ce stabilesc obiective specifice și acțiuni;
Nivelul micro, reprezentând proiectele ce contribuie la obiectivele programului operațional.

Evaluarea celor trei niveluri facilitează înțelegerea legăturilor dintre nivelul politicii globale (macro),
cel al programelor (meso) și proiectelor (micro). Prin urmare, evaluările trebuie să acopere toate
aceste nivele, nivelul superior beneficiind de rezultatele evaluărilor nivelului inferior.
Nivelul Acordului de Parteneriat

• macro

Nivelul programului

• meso

Nivelul proiectului

• micro

În România vor fi elaborate două tipuri de planuri de evaluare pe parcursul perioadei de
implementare a programelor operaționale 2014-2020: unul la nivelul Acordului de Parteneriat și
celalalt la nivelul fiecărui PO, continuând astfel abordarea evaluării aferente cadrului financiar
precedent. În timp ce planul de evaluare la nivelul AP include teme de evaluare privind efectele la
nivel macro și aspectele orizontale ale sistemului în care sunt implementate fondurile, planurile de
evaluare la nivelul PO sunt focalizate în mod specific pe nivelurile meso și micro ale cadrului de
politici și abordează aspecte legate de obiectivele specifice ale programelor.
Evaluări ale Acordului de Parteneriat
Evaluări la nivelul programelor operaționale
Efecte la nivel macro (Europa 2020, PIB, șomaj, Efectele programelor și proiectelor din
recomandări specifice de țară,
obiective perspectiva obiectivelor specifice
tematice)
Mecanisme de implementare

Nivelul micro – proiectele finanțate
În perioada de programare precedentă, nivelul micro a fost abordat prin studii de caz la nivel de
proiect. Din cauza faptului că acest nivel nu a fost evaluat sistematic, nu a fost posibilă tragerea unor
concluzii la nivel de program în ceea ce privește:
•
•
•

Succesul sau eșecul orientării spre rezultate a procesului de selecție a proiectelor;
Măsura în care intervenția la nivelul programului operațional este pe cale de a genera efectele
dorite;
Măsura în care efectele sunt durabile pe o perioadă mai mare de timp.

Pentru perioada de programare 2014-2020, este propusă în planurile de evaluare a programelor
operaționale o abordare sistematică a evaluării la nivel micro. De fapt, acest nivel micro va fi integrat
pe deplin în evaluarea meso, servind la nevoile de evaluare a fiecărei axe prioritare și fiecărui obiectiv
specific. Deoarece pentru cele mai multe programe, evaluarea micro a tuturor proiectelor nu este
fezabilă, va fi aplicată o strategie de eșantionare pentru identificarea unui grup reprezentativ de
proiecte care să constituie obiect al evaluării. Eșantioanele de proiecte vor fi supuse unor analize
longitudinale, sprijinind tragerea concluziilor cu privire la durabilitatea efectelor. Din acest motiv,
evaluarea nivelului micro va începe cât de repede posibil după primul exercițiu de selecție a
7

proiectelor. În cazul proiectelor de infrastructură, a căror perioadă de implementare este suficient de
lungă pentru ca efectele proiectelor să apară doar după sfârșitul perioadei de programare, eșantionul
va include proiecte similare sprijinite în perioada de programare 2007-2013, care vor face obiectul
analizelor cost-beneficiu ex-post.
Nivelul meso – programele operaționale
În ceea ce privește evaluarea la nivel de PO (nivelul meso), potrivit Regulamentului nr. 1303/2013,
fiecare axă prioritară va fi evaluată cel puțin o dată pe parcursul implementării programului din
perspectiva contribuției la obiectivele specifice. Sunt patru dimensiuni de luat în considerare pentru
toate evaluările:
•
•
•
•

Spațială
Sectorială
Grupurile țintă
Instituțională

În acest sens, persoanele responsabile de pregătirea planurilor de evaluare, precum și evaluatorii,
trebuie să clarifice care sunt grupurile, zonele și sectoarele așteptate să fie afectate de intervenție și
care este cadrul instituțional și de politici în care este implementată intervenția. Cele patru
dimensiuni vor fi incluse în mod clar în toate fazele evaluării: planificarea, implementarea și
diseminarea rezultatelor acesteia.
În termeni de metode de evaluare la nivel meso, vor fi utilizate ori de câte ori este posibil evaluările
contrafactuale de impact pentru a răspunde întrebărilor privind efectele nete asupra grupurilor țintă.
Totuși, pentru a analiza efectele asupra diverselor teritorii și sectoare, abordarea contrafactuală s-ar
putea dovedi nepotrivită. În acest sens, evaluatorii vor utiliza alte abordări, pe baza propriei
experiențe și a practicii internaționale.
Experiența precedentă a statelor membre indică următoarele:
• Pentru FC și, într-o oarecare măsură, FEDR, evaluările de impact sunt potrivite a se realiza într-o
fază mai târzie a implementării programelor, sau chiar după finalizarea acestora, pentru a
permite efectelor să se manifeste. Din aceste motive, vor fi planificate și implementate evaluări
de impact ale intervențiilor 2007-2013 similare3 cuprinzând proiecte majore.
• Pentru intervențiile de tip FSE, evaluarea efectelor nete asupra grupurilor țintă pot fi realizate
utilizând abordarea contrafactuală în tandem cu sondajele prin care se urmărește calcularea
indicatorilor de rezultat pe termen lung.
O importantă sursă de informație pentru evaluările la nivelul PO o reprezintă evaluările la nivelul
micro, informațiile rezultate din sintetizarea rezultatelor acestora urmând a fi sintetizate în jurul
celor patru dimensiuni menționate mai sus: dimensiunea spațială, cea sectorială, a grupurilor țintă și
cea instituțională.
Pe baza celor prezentate mai sus, evaluările de realizat atât la nivelul micro, cât și
meso vor adresa următoarele șapte întrebări evaluative:
1.
Care este progresul ce poate fi observat în zonele, sectoarele și grupurile
țintă din perspectiva obiectivelor specifice, de la momentul adoptării
intervenției? Această întrebare privește efectul brut sau eficacitatea
3
Potrivit Documentului Director al CE, atunci când rezultatele se materializează într-o perioadă de timp mai lungă (e.g. proiectele de
infrastructură), impactul poate fi evaluat numai după sfârșitul perioadei de programare: posibilitatea de a rezolva această dificultate este
de a realiza evaluări de impact ale intervențiilor similar sprijinite în perioada de programare 2007-2013. Având în vedere experiența
descrisă în cap. 2.2., planurile de evaluare vor utiliza această flexibilitate cât de mult este posibil.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

intervenției.
Există efecte neintenționate, pozitive sau negative?
În ce măsură progresul observat poate fi atribuit intervenției? Întrebarea se
referă la efectul net sau impactul intervenției.
Aceste efecte depășesc granița zonei sau sectorului sau afectează alte
grupuri nețintite de intervenție? (efect de răspândire - spillover effect)
În ce măsură efectele sunt durabile pe o perioadă mai lungă de timp?
Ce mecanisme au facilitat/împiedicat efectele? Care sunt trăsăturile
contextuale cheie ale acestor mecanisme?
Dacă și în ce măsură lucrurile ar fi putut fi făcute mai bine?

Nivelul macro – Acordul de Parteneriat
Evaluările macro de realizat la nivelul Acordului de Parteneriat vor privi trei teme globale:
• efectele mai largi ale politicii,
• relevanța nevoilor de dezvoltare și
• eficacitatea mecanismelor de implementare.
Efectele mai largi ale politicii se referă la măsura în care fondurile ESI contribuie la obiectivele
politicilor naționale și europene, cum sunt cele ale Strategiei Europa 2020, coeziunea economică,
socială și teritorială, obiectivele tematice și recomandările specifice de țară. Principalele metode de
evaluare sunt tehnici de modelare și sinteze ale rapoartelor de evaluare de la nivelul macro și meso,
potrivit temei evaluate.
Evaluarea privind relevanța nevoilor de dezvoltare va examina schimbările în nevoile de dezvoltare
prin prisma schimbărilor în politicile și prioritățile de dezvoltare socio-economică europene și
naționale survenite de la momentul adoptării Acordului de Parteneriat și va trage concluzii privind
continua relevanță a intervențiilor incluse în documentele programatice. Evaluatorii vor actualiza
analiza socio-economică a AP și analiza SWOT.
Evaluarea eficacității mecanismelor de implementare - Afilierea celei de-a treia teme globale la
nivelul macro survine pe baza a două aspecte ivite pe parcursul perioadei precedente de programare:
• Similaritatea aranjamentelor de implementare între programe. În consecință, subiectul s-a
dovedit a fi sistemic, incluzând elemente orizontale;
• Eforturi excesive privind evaluarea implementării la nivel de PO, solicitând coordonare susținută
în ceea ce privește planificarea evaluărilor și implementarea recomandărilor acestora.
Principalele elemente de evaluare în cadrul celei de-a treia teme globale se referă la parteneriat,
principiile și politicile orizontale, cadrul de performanță, capacitatea autorităților și beneficiarilor,
povara administrativă, complementaritatea și coordonarea fondurilor.
În anexa 2 este prevăzută o listă orientativă a evaluărilor care se vor efectua pe parcursul perioadei
de implementare 2014-2020. Această listă va fi completată/ajustată în funcție de evoluția contextului
și ritmul implementării programelor operaționale.
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3. Strategia de evaluare
3.1 Principalele obiective
Acest plan de evaluare este un document strategic, stabilind modul în care evaluările se vor
desfășura pe parcursul implementării Acordului de Parteneriat 2014-2020.
Obiectivele Planului de Evaluare a Acordului de Parteneriat sunt următoarele:
•

De a sprijini luarea unor decizii pe bază de dovezi în ceea ce privește Acordul de Parteneriat;

Ca rezultat al implementării acestui plan de evaluare, factorii de decizie și cei de formulare a
politicilor sunt informați cu privire la aspectele orizontale ale sistemului de implementare și efectele
FESI la nivel macro în ceea ce privește contribuția la țintele Strategiei Europa 2020, influența asupra
PIB și asupra șomajului, contribuția la cele 11 obiective tematice și recomandările specifice de țară,
precum și efectele asupra coeziunii teritoriale. Se așteaptă ca, în acest mod, să fie optimizată
implementarea strategiilor de țară, a politicilor publice și a sistemului de implementare a fondurilor.
Pentru a sprijini utilizarea informației furnizate de evaluări, planul de evaluare include o strategie de
comunicare și monitorizare a rezultatelor evaluării.
•

De a sprijini elaborarea rapoartelor de progres care trebuie transmise CE, prin includerea
concluziilor și constatărilor evaluărilor;

Evaluările vor furniza informații utile proceselor decizionale și vor crește valoarea informativă a
rapoartelor de progres de elaborat în anii 2017 și 2019, potrivit art.52 al Regulamentului UE
1303/2013, privind:
• Schimbările nevoilor de dezvoltare survenite de la adoptarea AP;
• Progresul în îndeplinirea țintelor Strategiei Europa 2020, contribuția FESI la obiectivele tematice,
obiectivele de etapă și țintele cadrului de performanță al fiecărui program și sprijinul utilizat
pentru obiectivul schimbărilor climatice;
• Coordonarea între fondurile ESI și alte instrumente naționale și ale UE, precum și cu cele ale BEI;
• Implementarea abordării integrate a dezvoltării teritoriale;
• Capacitatea autorităților și beneficiarilor de a administra și utiliza fondurile ESI;
• Reducerea poverii administrative asupra beneficiarilor;
• Rolul partenerilor în implementarea AP;
• Aplicarea principiilor și politicilor orizontale în implementarea fondurilor ESI.
•

De a îmbunătăți calitatea evaluărilor printr-o planificare adecvată, inclusiv prin identificarea
datelor necesare evaluărilor și facilitarea planificării colectării datelor;

Calitatea evaluărilor este esențială pentru utilizarea și credibilitatea constatărilor acestora. În acest
sens, planul de evaluare include mecanismele pentru asigurarea calității atât a rapoartelor, cât și a
procesului evaluării. De asemenea, acesta identifică în termeni largi nevoile de date și creează o bună
înțelegere asupra provocărilor legate de colectarea datelor necesare analizelor și aplicării tehnicilor
de evaluare prevăzute.
• De a asigura că resursele de finanțare și gestionare a evaluărilor sunt adecvate.
Planul de evaluare furnizează un tablou clar al nevoilor și surselor de finanțare ale evaluărilor
propuse și include un plan de instruire pentru cei responsabili cu implementarea acestui plan. Acesta
stabilește structurile și personalul responsabil de gestionarea evaluărilor.
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3.2 Temele de evaluare
Acest capitol indică temele de evaluare propuse, împreună cu justificarea utilității acestora și
bugetele aferente. În anexa 2 sunt furnizate detalii cu privire la principalele întrebări evaluative,
factorii interesați care urmează a fi invitați în Comitetele de Coordonare a Evaluărilor, metodele de
evaluare sugerate și sursele de date existente.

Tema A - Evaluarea contribuției la coeziunea economică, socială și teritorială
Subtema A 1 - Evaluarea contribuției la creșterea inteligentă, durabilă și incluzivă
Prioritățile de finanțare stabilite în Acordul de Parteneriat țintesc la generarea unei reduceri a
disparităților economice și sociale între România și Statele Membre ale Uniunii Europene. La
momentul elaborării AP, modelele macroeconomice (R-GREM și HEROM) au previzionat impacturi
pozitive ale injecției de fonduri ESI privind PIB-ul și rata de ocupare în România. Acordul de
Parteneriat își revendică de asemenea contribuția la strategia de creștere Europa 2020, în mod
particular la cele cinci obiective ambițioase privind ocuparea forței de muncă, cercetarea,
dezvoltarea și inovarea, educația, incluziunea socială și schimbările climatice/energia.
Deşi obiectivul Strategiei Lisabona cu privire la competitivitatea economiei europene nu a fost
preluat explicit în Strategia Europa 2020, în ultima perioadă problema competitivităţii a fost repusă
pe primul plan, întrucât competitivitatea este esenţială pentru rezilienţa şi capacitatea de adaptare în
interiorul uniunii monetare, precum şi pentru a garanta, în viitor, o creştere durabilă şi convergenţă.
Astfel, Acordul de Parteneriat recunoaște problema competitivității ca una din provocările principale
ale României și prevede o serie de priorități de finanțare în vederea îmbunătățirii situației. Având în
vedere cele de mai sus, contribuţia fondurilor FESI la competitivitatea economiei românești va fi
evaluată atât pe componenta externă cât şi pe piaţa internă, prin utilizarea unor indicatori deja
folosiţi de CE în tabloul de bord pentru evaluarea dezechilibrelor macro-economice, respectiv:
• Contribuţia la exporturile de bunuri şi servicii, respectiv contribuţia la reducerea importurilor de
bunuri şi servicii;
• Contribuţia la creşterea productivităţii şi reducerea costului unitar al forţei de muncă (ULC).
Prin urmare, evaluarea va examina în anul 2019 și 2023 contribuția fondurilor ESI 2014-2020 la
obiectivele globale menționate mai sus atât pe baza proiectelor contractate, cât și a celor finalizate.
Metodologia de evaluare se va baza în principal pe tehnici de modelare macro-econometrică. Pentru
mai multe informații privind modelarea poate fi consultat Documentul de Lucru nr. 2 Modelling the
Policy Instruments of the EU Cohesion Policy (A. Ferrara, O. Ivanova, d'A. Kancs)4.
Subtema A 2 - Evaluarea contribuției la coeziunea teritorială
Coeziunea teritorială a fost adăugată obiectivului de coeziune economică și socială prin Tratatul
asupra Funcționării Uniunii Europene, fondurile ESI fiind chemate să:
• Sprijine reducerea dezechilibrelor teritoriale economico sociale
• Promoveze durabilitatea mediului
• Consolideze și să îmbunătățească cooperarea teritorială/procesele de guvernanță
• Consolideze și să îmbunătățească un sistem urban mai policentric5.

4

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/work/2010_02_modelling.pdf
Eduardo Medeiros, Territorial Cohesion: a conceptual analysis, Lisbon University, Portugal,
http://ww3.fl.ul.pt/pessoais/Eduardo_Medeiros/docs/PUB_PAP_EM_Territorial_Cohesion.pdf
5
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Coeziunea teritorială poate fi înțeleasă și ca ‘un proces de convergență teritorială’, așteptat să aibă
loc într-o anumită perioadă de timp, într-un teritoriu dat, într-un set larg de indicatori de dezvoltare
teritorială, privind o serie de componente și dimensiuni. Dacă majoritatea acestor indicatori urmează
o traiectorie convergentă într-un teritoriu dat într-o anumită perioadă de timp, atunci are loc ‘un
proces de coeziune teritorială’ spre deosebire de ‘procesul de excluziune teritorială’.6
Având în vedere cele de mai sus, evaluarea va fi realizată pentru a vedea dacă există convergență
între teritoriile României (NUTS 2 – nivel de regiune și NUTS 3 – nivel de județ) și între România și
alte state membre, precum și dacă distribuția teritorială a asistenței financiare FESI contribuie la
acest proces. Metodologia de evaluare include testarea econometrică a convergenței beta și sigma
privind PIB și/sau valoarea adăugată brută7. Vor fi identificați și examinați și alți indicatori/indecși8
relevanți privind coeziunea teritorială inclusiv la nivel NUTS 5 (la nivel de localitate) pentru a
identifica atât problemele, cât și potențialul teritoriilor și a analiza în ce măsură distribuția teritorială
a fondurilor este corelată cu aceste probleme/potențialuri. Analiza va include de asemenea și
dimensiunea tipologiei teritoriilor (regiuni mai (puțin) dezvoltate, rural/urban, regiunile
transfrontaliere, zonele montane și costiere), precum și mecanismele abordării integrate a dezvoltării
teritoriale (ITI, CLLD). Rezultatele evaluării vor fi utile în 2019 pentru a calibra asistența tehnică
rămasă/viitoare și a îmbunătăți mecanismele de implementare în scopul unei mai bune orientări spre
obiectivul coeziunii teritoriale.

Tema B - Evaluarea relevanței nevoilor de dezvoltare și a contribuției la îndeplinirea obiectivelor
tematice și recomandărilor specifice de țară
Subtema B 1 – Evaluarea relevanței continue a nevoilor de dezvoltare
Este important să se asigure faptul că fondurile ESI sunt în concordanță permanentă cu nevoile de
dezvoltare ale României. În acest sens, este necesară examinarea evoluției acestor nevoi,
identificarea schimbărilor și analizarea măsurii în care fondurile ESI le adresează. Anul 2019 este o
perioadă potrivită de realizare a acestei evaluări pentru a verifica relevanța continuă a asistenței
financiare și, dacă este cazul, reorientarea acesteia spre nevoile în schimbare, precum și
mecanismele de asigurare a continuei relevanțe a fondurilor. De asemenea, evaluarea va sprijini și
identificarea priorităților de finanțare pentru cadrul financiar post 2020. Metoda de evaluare
principală propusă este analiza SWOT revizuită a Acordului de Parteneriat, pe baza unei actualizări a
analizei socio-economice din Acordul de Parteneriat, inclusiv a indicatorilor socio-economici, a
analizei bazei strategice și aplicării unor metode participative (ex. grupuri focus, ateliere de lucru
etc.).
Subtema B 2 – Evaluarea contribuției la îndeplinirea obiectivelor tematice
Pentru a contribui la Strategia Uniunii de creștere inteligentă, durabilă și incluzivă, fondurile ESI sunt
focalizate pe 11 obiective tematice, fiind așteptat ca acestea să contribuie la îmbunătățiri ale situației
existente la momentul elaborării AP în anumite sectoare, zone sau grupuri țintă. În anexa 3 sunt
prezentate rezultatele așteptate la nivelul fiecărui obiectiv tematic, respectiv fond. Evaluarea va
furniza în 2019 și 2023 informații asupra progresului realizat în sectoarele, zonele sau grupurile țintă
vizate în ceea ce privește rezultatele așteptate, precum și contribuției fondurilor ESI la acel progres.
Evaluările vor fi utile atât în anul 2019 pentru elaborarea raportului de progres și creionarea viitoarei
6

Idem
A se vedea Iancu, A. (2009): „Convergența reală”, Revista Studii Economice, Institutul Naţional de Cercetări
Economice al Academiei Române
8
A se vedea, de exemplu, lucrarea Creșterea contribuției comerțului exterior la realizarea convergenței reale,
Albu et all, 2012, realizată în cadrul unui proiect finanțat din PODCA și implementat de Comisia Națională de
Prognoză
7
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perioade de programare, cât și în anul 2023 pentru identificarea aportului final al FESI la schimbările
realizate. Metodologia de evaluare va cuprinde în principal analize de birou a rapoartelor de evaluare
la nivel meso și rapoartele anuale de implementare ale programelor operaționale.
Subtema B 3 - Evaluarea contribuției la îndeplinirea recomandărilor specifice de țară
Acordul de Parteneriat accentuează contribuția FESI la îndeplinirea unui număr semnificativ de
recomandări specifice de țară adoptate de Consiliul UE în anul 2014 care privesc:
1. Creșterea eficienței, calității și accesibilității serviciilor de sănătate
2. Creșterea capacității Agenției Naționale de Ocupare
3. Activarea tinerilor neînregistrați
4. Ocupabilitatea lucrătorilor vârstnici
5. Întărirea legăturilor asistenței sociale cu măsurile de activare
6. Integrarea populației de etnie roma pe piața forței de muncă
7. Creșterea participării la educație și reducerea părăsirii timpurii a școlii
8. Creșterea calității și accesului la învățământul profesional, ucenicie, educația terțiară și
educația pe întregul parcurs al vieții și adaptarea acesteia la nevoile pieței forței de muncă
9. Un mai bun acces la educația și îngrijirea timpurie
10. Promovarea competiției și eficienței în industria transportului
11. Îmbunătățirea și raționalizarea politicilor privind eficiența energetică
12. Îmbunătățirea integrării transfrontaliere a rețelelor de energie și permiterea fluxurilor
inversate la interconexiunile de gaze
13. Întărirea capacității administrației publice, în particular prin îmbunătățirea eficienței,
gestionării resurselor umane, instrumentelor de luare a deciziilor și coordonării în cadrul și
între diverse nivele de guvernanță și prin îmbunătățirea transparenței, integrității și
responsabilizării
14. Accelerarea absorbției fondurilor Europene, întărirea sistemelor de gestionare și control și
îmbunătățirea capacității de planificare strategică, inclusiv privind elementul bugetar
multianual
15. Adresarea deficiențelor în achizițiile publice.
Evaluarea va examina în 2019 și 2023 contribuția fondurilor ESI 2014-2020 ESI la obiectivele de mai
sus. Pentru a întări coerența exercițiului, evaluarea va fi realizată pe sectoare majore după cum
urmează:
• Sectorul sănătate (obiectivul 1)
• Piața forței de muncă (obiectivele 2, 3, 4, 5, 6)
• Sectorul educației (obiectivele 7, 8, 9)
• Sectorul transporturi (obiectivul 10)
• Sectorul energiei (obiectivele 11 și 12)
• Administrație publică (obiectivele 13, 14 și 15)
Evaluarea va identifica și măsura evoluția situației în sectoarele de mai sus din momentul adoptării
AP și va releva dacă și în ce măsură progresul realizat este atribuibil intervențiilor FESI. Care sunt cele
mai eficace intervenții și în ce măsură lucrurile ar fi putut fi făcute mai bine vor fi alte două întrebări
la care evaluarea trebuie să răspundă. Evaluarea se va baza în principal pe analize de birou a
rapoartelor de evaluare la nivel de PO, precum și pe sub tema B2 - Evaluarea contribuției la
obiectivele tematice. Acolo unde este potrivit, vor fi concepuți indecși pentru a evalua situația într-un
anumit domeniu (ex. eficiența, calitatea și accesibilitatea serviciilor de sănătate, capacitatea Agenției
Naționale de ocupare, calitatea și accesul la educație, capacitatea administrației publice).

Tema C –Evaluarea aplicării principiilor orizontale
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Subtema C 1 - Evaluarea promovării egalității între femei și bărbați, nediscriminării și accesibilității
Conform art. 7 din Regulamentul UE 1303/2013, statele membre și Comisia trebuie să asigure
promovarea egalității dintre bărbați și femei și a integrării perspectivei egalității de gen pe toată
durata pregătirii și implementării programelor, inclusiv în ceea ce privește monitorizarea, raportarea
și evaluarea. Acestea trebuie să ia măsurile necesare pentru a preveni orice discriminare pe criterii de
sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală. Pe toată
durata pregătirii și implementării programelor trebuie să se țină seama în special de accesibilitatea
pentru persoanele cu handicap.
În acest sens, Acordul de Parteneriat propune o abordare dublă a acestor principii: (i) abordarea
integratoare a temelor orizontale la nivelul pregătirii și implementării programelor, inclusiv în
legătură cu monitorizarea, raportarea și evaluarea; (ii) proiectarea și implementarea acțiunilor
țintite/dedicate, concepute în mod special pentru promovarea egalității de șanse între femei și
bărbați și prevenirea discriminării pe motive de rasă, origine etnică, religie sau convingeri,
invaliditate, vârstă sau orientare sexuală, acordând o atenție deosebită celor care se confruntă cu
discriminare multiplă.
Evaluarea va sprijini elaborarea raportului strategic din anul 2019 în ceea ce privește modul în care
aceste principii au fost integrate în etapele de implementare și monitorizare ale programelor
operaționale. De asemenea, aceasta va identifica și analiza primele rezultate ale acțiunilor finanțate
prin FESI care țintesc egalitatea dintre bărbați și femei, antidiscriminarea (pe criterii de sex, origine
rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală), precum și
accesibilitatea persoanelor cu handicap.
Subtema C 2 - Evaluarea promovării principiului dezvoltării durabile
Fondurile ESI trebuie utilizate în concordanță cu principiul dezvoltării durabile și al promovării
obiectivului de conservare, protecție și îmbunătățire a calității mediului, în conformitate cu TFUE,
având în vedere principiul „poluatorul plătește”. În acest sens, statele membre și Comisia trebuie să
se asigure că cerințele privind protecția mediului, utilizarea eficientă a resurselor, atenuarea și
adaptarea la schimbările climatice, biodiversitatea, rezistența în fața dezastrelor și prevenirea și
gestionarea riscurilor sunt luate în considerare în cursul pregătirii și implementării acordului de
parteneriat și programelor.
În acest sens, Acordul de Parteneriat prevede finanțarea și implementarea unor priorități de
investiție care țintesc dezvoltarea durabilă și obiectivul privind schimbările climatice, precum și
inițierea unor măsuri orizontale care pot fi aplicate la nivelul tuturor programelor.
Evaluarea va sprijini elaborarea raportului strategic din anul 2019 în ceea ce privește modul în care
principiul dezvoltării durabile a fost integrat în etapele de implementare și monitorizare ale
programelor operaționale. De asemenea, aceasta va identifica și analiza primele rezultate ale
acțiunilor finanțate prin FESI care țintesc dezvoltarea durabilă și obiectivul schimbărilor climatice.
Subtema C 3 - Evaluarea modului de adresare a schimbărilor demografice
Evoluțiile demografice negative și impactul socio-economic al acestora asupra productivității și
creșterii economice, pieței muncii, prestării de servicii sociale și medicale sau echilibrului urban-rural
au impus includerea schimbărilor demografice în obiectivele orizontale care se aplică în
implementarea fondurilor ESI.
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Evaluarea va sprijini elaborarea raportului strategic din anul 2019 în ceea ce privește modul în care
schimbările demografice au fost luate în considerare în etapele de implementare și monitorizare a
programelor operaționale. De asemenea, aceasta va identifica și analiza primele rezultate ale
acțiunilor finanțate prin FESI care țintesc adresarea efectelor schimbărilor demografice. Evaluarea
este utilă și pentru abordarea viitoarei perioade de programare, prin formularea unor lecții învățate
care să fie luate în considerare la elaborarea viitoarelor programe.

Tema D – Evaluarea mecanismelor și capacității de implementare a Fondurilor ESI
Subtema D 1 – Evaluarea complementarității și mecanismelor de coordonare a fondurilor ESI
Pentru a asigura utilizarea cât mai eficientă a fondurilor ESI, România a propus în Acordul de
Parteneriat o serie de intervenții concepute în mod combinat pentru a aborda principalele provocări
și nevoile de dezvoltare identificate. Astfel, Acordul de Parteneriat identifică domeniile în care se
folosește o abordare complementară între fondurile ESI, precum și între acestea și alte surse de
finanțare, naționale sau europene. Acesta propune, de asemenea, un mecanism de coordonare a
surselor de finanțare pe trei niveluri (Comitetul de Coordonare pentru Managementul Acordului de
Parteneriat, sub-comitete tematice și grupuri de lucru funcționale).
Evaluarea va sprijini raportarea strategică în anul 2017 și 2019 și eventuale schimbări în abordarea
inițială, prin analizarea mecanismelor de coordonare și eficacității acestora și prin identificarea
domeniilor în care aceste mecanisme sunt cele mai eficace.
Subtema D 2 – Evaluarea aplicării principiului parteneriatului
Principiul partenerial reprezintă un aspect cheie în procesul de programare și gestionare a fondurilor
ESI pentru perioada 2014-2020. Parteneriatul este o precondiție pentru aplicarea unor politici
economice, sociale și teritoriale realiste, orientate spre o creștere durabilă, inteligentă și favorabilă
incluziunii. Pentru a asigura relevanța acțiunilor sprijinite și direcționarea eficace a Fondurilor ESI,
Acordul de Parteneriat prevede extinderea cadrului partenerial dincolo de faza de programare, atât
la nivelul implementării, monitorizării și evaluării programelor operaționale, inclusiv prin participarea
la comitetele de monitorizare a programelor, cât și al pregătirii rapoartelor privind progresele
înregistrate în implementarea AP în 2017 și 2019.
Evaluarea va furniza informații utile pregătirii rapoartelor de progres în anii 2017 și 2019, precum și
ajustării cadrului partenerial, din punctul de vedere al contribuției parteneriatului la transparența
utilizării fondurilor ESI și la responsabilizarea factorilor implicați, precum și din perspectiva eficacității
acțiunilor întreprinse pentru consolidarea capacității partenerilor.
Subtema D 3 – Evaluarea capacității administrative a autorităților și beneficiarilor
Capacitatea administrativă scăzută a autorităților și beneficiarilor este considerată unul dintre factorii
principali ce au contribuit la rata scăzută a absorbției în cadrul perioadei de programare 2007-2013.
În acest sens, pe baza constatărilor unei evaluări independente a capacității autorităților și
beneficiarilor realizate în perioada 2013-2014, Acordul de Parteneriat subliniază nevoile de
consolidare a acestei capacități și propune o serie de măsuri pentru perioada de programare 20142020, în strânsă corelare cu aceste nevoi.
Evaluarea propusă este o continuare a celei realizate anterior și va furniza în 2017 și 2019 informații
privind progresul atins în ceea ce privește capacitatea autorităților și beneficiarilor, acțiunile
întreprinse și rezultatele acestora și va identifica ariile viitoare de acțiune.
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Metodologia de evaluare va avea la bază un indicator compozit dezvoltat pe baza unor criterii și
dimensiuni ale capacității administrative, pornind de la metodologia aplicată în evaluarea
precedentă.
Subtema D 4 – Evaluarea poverii administrative asupra beneficiarilor
Povara administrativă considerabilă asupra beneficiarilor fondurilor ESI este considerată unul dintre
factorii principali ai ritmului scăzut al absorbției. În acest sens, în perioada 2014-2015 a fost realizată
o primă evaluare independentă a acestui domeniu care a acoperit identificarea obligațiilor de
informare pe care le au beneficiarii fondurilor structurale și de coeziune și beneficiarii politicii
agricole comune a UE, obligații care decurg din aplicarea legislației europene la nivel național,
precum și a activităților administrative care urmează să fie întreprinse pentru a respecta aceste
obligații. Costurile administrative au fost calculate pe baza acestei analize, axându-se pe costurile
administrative suportate de beneficiarii privați.
Evaluarea propusă este o continuare a celei realizate anterior și va furniza în 2017 și 2019 informații
privind progresul atins în ceea ce privește reducerea costurilor administrative, extinzându-se aria de
acoperire la toate categoriile de beneficiari, publici și privați.
Metodologia utilizată pentru măsurarea costurilor administrative şi extragerea sarcinilor
administrative pentru beneficiari este Modelul Costului Standard (MCS), adaptată pentru a răspunde
la specificitatea fondurilor europene structurale şi de investiții, fiind bazată pe Ghidul Comisiei
Europene de evaluare a impactului, SEC(2009) 92, Anexa 10 Evaluarea costurilor administrative
impuse de legislaţia UE, Comunicarea Comisiei 518 din 2005 asupra unei metodologii comune de
evaluare a costurilor administrative impuse de legislaţie și Comunicarea Comisiei către Parlamentul
European, Consiliul Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor COM(2014)114 privind
tabloul de bord (scoreboard) pentru simplificările finale ale cadrului financiar multianual 2014-2020.

Tema E – Evaluarea progresului în îndeplinirea indicatorilor din Cadrul de Performanță
Unul dintre instrumentele care asigură orientarea Politicii de Coeziune spre rezultate este Cadrul de
Performanță, reglementat în art.22 din Regulamentul UE 1303/2013. Cadrul de performanță
stimulează realizarea eficientă a programelor operaționale în vederea atingerii rezultatelor
planificate, aplicând mecanismul de recompensare a progreselor în îndeplinirea obiectivelor
programului (prin alocarea unei rezerve de performanță) și de sancționare a utilizării neeficiente a
fondurilor UE (prin corecția financiară la sfârșitul perioadei de programare). În cadrul PO, cu excepția
POAT, cadrul de performanță cuprinde un set de indicatori, obiective de etapă și ținte ce vor fi
folosite pentru a măsura progresul în îndeplinirea obiectivelor programului.
Conform angajamentelor asumate în Acordul de Parteneriat, este necesară proiectarea și
operaționalizarea unui instrument de previzionare a valorilor indicatorilor incluși în cadrul de
performanță, pe baza experienței câștigate și folosind, cel puțin în primii ani de punere în aplicare,
seturi de date referitoare la perioada de programare 2007-2013. În cazul în care apar diferențe
semnificative între valorile prognozate și țintele intermediare și finale din cadrul de performanță,
este necesară identificarea motivelor și măsurilor necesare în vederea eliminării problemelor.
Astfel, în cadrul acestei evaluări va fi furnizată anual o prognoză a valorilor indicatorilor cuprinși în
Cadrul de Performanță pentru programele finanțate din FEDR, FC și FSE și vor fi identificate măsurile
necesare remedierii problemelor, dacă va fi cazul. Metodologia va utiliza metode cantitative de
prognozare pe baza datelor istorice în combinație cu ipoteze de lucru (ex. modele econometrice) și
calitative pentru interpretarea rezultatelor și identificarea măsurilor de remediere.
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În sumar, Planul de Evaluare a Acordului de Parteneriat propune următoarele evaluări:

Tema
A
A1
A2
B
B1
B2
B3

C
C1
C2
C3
D
D1

Titlu

Perioadă

Evaluarea contribuției la coeziunea economică, socială
și teritorială
Evaluarea contribuției la creșterea inteligentă, durabilă
și incluzivă
Evaluarea contribuției la coeziunea teritorială
Evaluarea relevanței nevoilor de dezvoltare și a
contribuției la îndeplinirea obiectivelor tematice și
recomandărilor specifice de țară
Evaluarea relevanței continue a nevoilor de dezvoltare
Evaluarea contribuției la îndeplinirea obiectivelor
tematice
Evaluarea contribuției la îndeplinirea recomandărilor
specifice de țară
Evaluarea aplicării principiilor orizontale
Evaluarea promovării egalității între femei și bărbați,
nediscriminării și accesibilității
Evaluarea promovării principiului dezvoltării durabile
Evaluarea modului de adresare a schimbărilor
demografice
Evaluarea mecanismelor și capacității de implementare
a Fondurilor ESI
Evaluarea complementarității și mecanismelor de
coordonare a fondurilor ESI

Zile
lucrătoare

Valoare
(EUR)

875

700.000

2019 și 2023

625

500.000

2019

250

200.000

750

600.000

2019

200

160.000

2019 și 2023

100

80.000

2019 și 2023

450

360.000

325

260.000

2019

100

80.000

2019

125

100.000

2019

100

80.000

875

700.000

2017 și 2019

125

100.000

D2

Evaluarea aplicării principiului parteneriatului

2017 și 2019

125

100.000

D3

Evaluarea capacității administrative a autorităților și
beneficiarilor

2017 și 2019

125

100.000

D4

Evaluarea poverii administrative asupra beneficiarilor

2017 și 2019

500

400.000

E

Evaluarea progresului în îndeplinirea indicatorilor din
Cadrul de Performanță

Anual începând
cu 2016 până în
2022

500

400.000

Budget pentru evaluări

3.325

2.660.000

Bugetul a fost calculat pe baza numărul de zile om estimat pentru realizarea evaluării, utilizând
media maximă a onorariilor utilizate în Acordul cadru pentru evaluarea instrumentelor structurale în
perioada 2011-2015 încheiat cu trei operatori economici, la care a fost adăugat 15% reprezentând
cheltuieli incidentale.
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3.3 Calendarul evaluărilor

Tema
III 15 IV 15 I 16 II 16 III 16 IV 16 I 17 II 17 III 17 IV 17 I 18 II 18 III 18 IV 18 I 19 II 19 III 19 IV 19 I 20 II 20 III 20 IV 20 I 21 II 21 III 21 IV 21 I 22 II 22 III 22 IV 22 I 23 II 23 IV 23 IV 23
A Coezi une
x
x
B Nevoi , OT, RST
x
x
C Pri nci pi i ori zontal e
x
x
D Coordonare, ca pa ci tate
x
x
E Cadrul de performa nță
x
x
x
x
x
x
x
Legendă

x

Achi zi ți i publ i ce
Impl ementa re
Di s poni bi l i tatea ra portul ui de eva l ua re
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3.4 Sursele de finanțare
Sursa de finanțare a acestui plan de evaluare este Programul Operațional Asistență Tehnică 20142020.
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4. Guvernanța Planului de Evaluare a Acordului de Parteneriat
4.1 Aprobarea și monitorizarea Planului de Evaluare
Planul de evaluare este aprobat de Ministrul Fondurilor Europene după consultarea prealabilă a
Comitetului de Coordonare pentru Managementul Acordului de Parteneriat. Planul de evaluare
astfel aprobat se publică pe pagina web a Ministerului Fondurilor Europene, alături de alte
documente strategice, precum Acordul de Parteneriat și rapoartele de progres.
DGAPE prin Unitatea Centrală de Evaluare raportează anual Comitetului de Coordonare pentru
Managementul Acordului de Parteneriat asupra implementării Planului de Evaluare. În acest sens,
UCE elaborează și transmite Comitetului o notă anuală privind evaluarea, conținând următoarele:
• Evaluările și activitățile de evaluare planificate, inclusiv instruiri,
• Utilizarea evaluărilor, stadiul implementării recomandărilor și comunicarea rezultatelor pe
parcursul anului de referință
• Evaluările și activitățile de evaluare implementate pe parcursul anului de referință
• Decalaje în ceea ce privește evaluările și activitățile de evaluare planificate, provocările
întâmpinate și soluțiile propuse și adoptate
• Recomandările CM/CCMAP din cadrul reuniunilor precedente și, după caz, implementarea
acestora
• Evaluările și activitățile de evaluare planificate pentru anul următor
• Riscuri și acțiuni de diminuare a efectelor acestora
• Propuneri de modificare a planului pentru aprobarea CM, respectiv Ministrului Fondurilor
Europene.
Planul de evaluare poate fi modificat ca rezultat și în concordanță cu:
• Propunerile pentru modificarea Planului de Evaluare cuprinse în notă anuală privind evaluarea;
• Alte propuneri de modificare ale membrilor Comitetului de Coordonare pentru Managementul
Acordului de Parteneriat.
Modificările asupra Planului de Evaluare sunt aprobate de Ministrul Fondurilor Europene.
4.2. Funcția de evaluare
Funcția de evaluare este responsabilă de implementarea Planului de Evaluare a Acordului de
Parteneriat și de coordonarea, monitorizarea și promovarea calității activităților de evaluare de-a
lungul întregului ciclu al procesului de evaluare. Funcția de evaluare a Acordului de Parteneriat se
bazează pe trei piloni: Unitatea Centrală de Evaluare, Comitetul de Coordonare a Evaluării și
Comitetul Științific al Evaluării, care împreună trebuie să impulsioneze utilizarea și utilitatea evaluării.
Unitatea Centrală de Evaluare este stabilită în cadrul Ministerului Fondurilor Europene ca parte a
Direcției Generale de Analiză, Programare și Evaluare. Misiunea UCE este dublă:
• De a asigura un sistem național de evaluare coordonat și de a dezvolta capacitatea de evaluare a
programelor operaționale;
• De a planifica și gestiona evaluările Acordului de Parteneriat și cele ale programelor pentru care
Ministerul Fondurilor Europene acționează în calitate de autoritate de management.
În ceea ce privește cel de-al doilea obiectiv, pe parcursul perioadei de programare 2014-2020 UCE va
fi responsabilă de implementarea planurilor de evaluare la nivelul Acordului de Parteneriat și
programele operaționale Competitivitate, Capital Uman, Asistență Tehnică, Infrastructura Mare și
Ajutorarea Persoanelor Defavorizate. În acest sens, unitatea elaborează termenii de referință ai
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evaluării, participă la selectarea evaluatorilor externi, monitorizează activitățile de evaluare,
realizează controlul calității rapoartelor și proceselor de evaluare și coordonează și diseminează
rezultatele evaluărilor.
Comitetul de Coordonare a Evaluării include principalii actori, fie instituții publice sau parteneri
economici și sociali, care sunt interesați în rezultatele evaluării sau sunt esențiali pentru realizarea
evaluării planificate, cum ar fi furnizorii de date. Membrii comitetului vor:
• Verifica dacă evaluarea adresează nevoile lor de informare (prin analizarea termenilor de
referință propuși de UCE și rapoartele inițiale, de progres și de evaluare elaborate de evaluatori)
• Furniza informații necesare realizării evaluării;
• Participa la discutarea rezultatelor evaluării;
• Prezenta opinii asupra clarității rapoartelor și utilității recomandărilor;
• Analiza stadiul de îndeplinire a recomandărilor evaluărilor și relevanța acestora în timp.
Va fi stabilit câte un Comitet de Coordonare pentru fiecare temă de evaluare cuprinsă în plan, în total
cinci comitete de evaluare. Componența instituțională a comitetelor de evaluare pe fiecare temă
este cuprinsă în anexa 2.
Comitetele științifice vor sprijini UCE și CCE pentru asigurarea calității evaluării în momente cheie:
finalizarea TOR, acceptarea metodologiei propuse de evaluator și aprobarea diverselor versiuni ale
rapoartelor de evaluare. În acest sens, sarcinile Comitetului științific sunt legate de verificarea:
• Evaluabilității temelor și abordării propuse în termenii de referință;
• Adecvarea metodologiei;
• Acurateței datelor utilizate în evaluare;
• Calitatea analizelor;
• Imparțialitatea concluziilor.
Se intenționează stabilirea a câte unui comitet științific pentru toate teme de evaluare, în total cinci
comitete. Activitatea comitetelor științifice va fi asigurată de un proiect de asistență tehnică în
domeniul dezvoltării capacității de evaluare finanțat din POAT 2014-2020.
4.3 Mecanismul de coordonare a evaluării
Capitolul 2.1 al Acordului de Parteneriat stabilește un mecanism de coordonare pe parcursul
perioadei de programare 2014-2020, în care evaluarea este parte integrantă.
• Comitetul de Coordonare pentru Managementul Acordului de Parteneriat are rol de
coordonare strategică, fiind compus din reprezentanți la nivel înalt ai ministerelor de linie și
partenerilor sociali.
• Cinci subcomitete tematice cu rol privind complementaritatea și abordarea integrată între
fondurile ESI și între acestea și alte surse de finanțare, precum și relevanța continuă a Acordului
de Parteneriat.
• Patru grupuri de lucru funcționale compuse din experți din cadrul MFE și AM, precum și din alți
experți dacă este cazul, inclusiv parteneri economici și sociali, vor asigura armonizarea
abordărilor, linii directoare și construcția capacității în fiecare domeniu identificat, inclusiv
coordonarea rețelelor atunci când este necesar. Unul dintre aceste grupuri, și anume GLF pentru
Evaluarea Performanței acoperă teme legate de cadrul de performanță, evaluare, raportare,
statistici și indicatori, precum și management financiar și prognozare.
Fiecare nivel mai sus menționat joacă un rol specific în evaluarea Acordului de Parteneriat, după cum
este ilustrat mai jos:
Structura de coordonare

Rolul în procesul de evaluare a AP
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Comitetul de Coordonare pentru
Managementul Acordului de
Parteneriat
Subcomitetele tematice
GLF pentru Evaluarea Performanței

Examinează Planul de Evaluare a AP și
propunerile de modificare la acesta, precum și
progresul în implementarea planului
Examinarea rezultatelor evaluării și urmărirea
implementării recomandărilor
Armonizarea abordărilor, linii directoare și
construcție a capacității în domeniul evaluării
performanței: cadrul de performanță,
evaluare, raportare, statistici , indicatori,
management financiar și prognozare.

GLF pentru Evaluarea Performanței va coordona Rețeaua de Evaluare a managerilor evaluărilor și
practicienilor în domeniu cu scopul de a promova calitatea în procesul de evaluare și cultura de
evaluare.
4.4 Asistență tehnică și instruire
Va fi lansat un proiect de asistență tehnică pentru a sprijini implementarea tuturor planurilor de
evaluare, acoperind în principal următoarele:
• Verificarea anuală a completitudinii și acurateței seturilor de date administrative și pregătirea
acestora pentru fiecare evaluare prevăzută în planurile de evaluare ale AP, POC, POCU, POAT și
POIM;
• Asistență tehnică pentru sprijinirea UCE cu pregătirea termenilor de referință, procesele de
achiziții publice, controlul calității livrabilelor
• Asigurarea membrilor comitetelor științifice pentru evaluările la nivelul AP, POC, POCU, POAT și
POIM
• Furnizarea de date adiționale pentru evaluatori, cum ar fi, dar fără a se limita la :
• Serii de timp pentru modelele econometrice
• Date privind disparitățile regionale din România (serii de timp privind dezvoltarea socioeconomică, de exemplu privind indicatorii Europa 2020)
• Date privind indicatorii macroeconomici utilizați în analizele socio-economice
• Date privind indicatorii de context (inclusiv la nivel regional)
• Seturi de date aferenți indicatorilor 2007-2013
• Date istorice privind resursele umane
• Datele necesare pentru compararea internațională a capacității administrative
• Stabilirea și animarea rețelei de evaluare
• Sprijinirea organizării Grupului de Lucru Funcțional pentru Managementul Performanței
• Sprijinirea organizării conferințelor de evaluare
• Actualizarea conținutului website-ului MFE în domeniul evaluării
• Elaborarea și implementarea unui plan de instruire care să acopere atât membrii UCE, cât și
Comitetele de Coordonare a Evaluărilor. Pe baza temelor de evaluare și a sondajului în rândul
membrilor CIAP, planul de evaluare va acoperi următoarele nevoi de cunoaștere:
Pentru personalul Unității Centrale de Evaluare:
• Metode de evaluare a impactului,
• Analiza intervenției logice,
• Aplicarea modelelor macroeconomice și econometrice,
• Abordări integrate,
• Evaluarea poverii administrative,
• Utilizarea instrumentului de previzionare pentru cadrul de performanță,
• Schimbări climatice.
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Pentru membrii Comitetelor de Coordonare a Evaluării:
• Liniile directoare europene privind evaluarea
• Responsabilitățile în cadrul Comitetului de Coordonare a Evaluării
• Regulamentele UE, inclusiv regulamentele specifice fondurilor și aria de acoperire a obiectivelor
tematice
• Cerințele privind cadrul de performanță
• Povara administrativă asupra beneficiarilor
• Abordarea integrată a dezvoltării teritoriale
• Mecanismele de coordonare între fondurile ESI și între acestea și alte surse de finanțare
Bugetul estimat al proiectului de asistență tehnică este de 2,5 milioane EUR, fiind finanțat din
Programul Operațional de Asistență Tehnică 2014-2020.
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5. Strategia de comunicare și de monitorizare a implementării recomandărilor evaluărilor
Comunicarea are o importanță deosebită în cadrul întregului proces de evaluare: faza de pregătire și
lansare a evaluării, implementarea acesteia și diseminarea rezultatelor și privește trei grupuri țintă
principale:
• Cei responsabili de gestionarea și realizarea evaluărilor și anume evaluatorii, managerii de
evaluare, comitetele de coordonare a evaluării și cele științifice, furnizorii de date;
• Utilizatorii evaluării: factorii de formulare a politicilor și partenerii sociali care utilizează
rezultatele evaluării, sprijinind procesul de formulare a unor politici publice informate;
• Publicul general, cu interes în buna guvernanță.
Pentru a adresa nevoile de informare a acestor grupuri țintă, vor fi utilizate diverse canale de
comunicare:
Faza de pregătire și Implementare
Diseminarea rezultatelor
lansare
Responsabilii de Reuniuni ale CCE și CȘE Reuniuni ale CCE și CȘE Reuniunea de analiză a
gestionarea
și pentru discutarea TOR pe
parcursul raportului de evaluare de
realizarea
Publicarea achiziției
implementării
către CCE
evaluărilor
Reuniunea inițială
Reuniunile GLFEP
Rețeaua de evaluare
Reuniunile GLFEP
Rețeaua de evaluare
Website
Rețeaua de evaluare
Website
Website
Utilizatorii
Conferință de lansare
Transmiterea raportului
evaluării
de evaluare
Prezentări în cadrul
reuniunilor
subcomitetelor tematice
Conferință finală
Website
Publicul general
Website
Diseminarea sumarelor
executive
Reuniunile Comitetelor de Coordonare a Evaluării și Comitetelor Științifice vor fi organizate în
momente cheie ale evaluării: discutarea TOR, a raportului inițial, a rapoartelor de progres și a
raportului final. Odată ce evaluatorul a fost contractat, acesta va participa la reuniunile amintite mai
sus. Pentru fiecare raport de evaluare final, va fi organizată o reuniune de analiză a raportului de
evaluare cu participarea membrilor CCE pentru a analiza principalele constatări și recomandări. Pe
parcursul acestei reuniuni va fi elaborat și agreat un plan de acțiune incluzând responsabilități
instituționale și termene limită. Acest plan va fi preluat de funcția de monitorizare a Acordului de
Parteneriat pentru a monitoriza realizările planului de acțiune pe parcursul implementării acestuia. În
acest proces, va fi întocmit și actualizat un registru electronic de evidență a recomandărilor, precum
și o notă de informare cu privire la stadiul de implementare a recomandărilor.
Publicarea achiziției: Documentația de atribuire aferentă evaluării va fi publicată pe situl web
www.e-licitatie.ro, în conformitate cu regulile naționale de achiziții publice, în conformitate cu
capitolul 3.3.
Reuniunea inițială: Va fi organizată o reuniune inițială între UCE și contractorul evaluării, pe
parcursul căreia acesta va fi informat asupra TOR, cu sprijinul unei note de 4-5 pagini subliniind
cadrul general al evaluării, informații practice privind datele, livrabilele și termenele limită și, de
asemenea, punctele care trebuie dezvoltate în raportul inițial. Acesta este un moment favorabil
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pentru a discuta elementele neclare ale ofertei sau TOR și de a accentua importanța unor întrebări
de evaluare.
Pe parcursul reuniunilor Grupului de Lucru pentru Evaluarea Performanței, participanții vor informa
asupra stadiului implementării planurilor de evaluare, problemelor și soluțiilor întâmpinate și asupra
bunelor practici în termeni de metode de evaluare, organizarea evaluării și utilizarea rezultatelor
acesteia.
Rețeaua de evaluare va fi utilizată pentru a împărtăși cele mai bune practici în evaluare unui grup
mai larg de factori interesați în domeniul evaluării, inclusiv mediului academic.
Rapoartele finale de evaluare pregătite în baza acestui plan vor fi transmise membrilor
subcomitetelor tematice relevante și vor fi realizate prezentări ale rezultatelor în cadrul reuniunilor
acestor subcomitete. Raportul de evaluare va fi transmis CE prin sistemul electronic SFC2014,
incluzând un sumar executiv tradus în limba engleză.
Conferințele de lansare și închidere vor fi organizate pentru utilizatorii evaluărilor. Va fi organizată o
conferință de lansare în 2017 pentru a informa asupra temelor, conținutului, metodelor și a
evaluatorilor selectați pentru implementarea planurilor de evaluare atât la nivelul AP cât și al PO.
Conferințe de închidere vor fi organizate în 2019 și 2023 pentru a discuta constatările parțiale și
finale ale evaluărilor referitoare la FESI. Conferința de evaluare din anul 2019, organizată în perioada
președinției românești a UE, va avea acoperire europeană, împărtășind lecțiile învățate în statele
membre pentru a sprijini pregătirea viitorului cadru financiar.
A fost construit pentru perioada de programare precedentă un sit web dedicat evaluării
(www.evaluation-structurale.ro), care va continua să fie utilizat și pentru activitățile de evaluare
2014-2020. Situl web include informații privind evaluarea și o bibliotecă electronică dotată cu un
motor de căutare multi-criterială. Toate rapoartele de evaluare vor fi publicate pe acest sit în
integralitatea lor.
Sumarul executiv al fiecărui raport de evaluare va fi conceput într-o formă ușor de utilizat și de
înțeles de către publicul general. Sumarele executive vor fi distribuite în cadrul activităților de
comunicare și informare generală organizate de Ministerul Fondurilor Europene.
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Anexa 1 Lista orientativă a evaluărilor FESI care urmează a fi realizate în perioada 2014-2020
Cod

Tema de evaluare
IV

I

2016
II III

IV

I

2017
II III

IV

I

2018
II III

Disponibilitatea rapoartelor de evaluare
2019
2020
IV I II III IV I II III IV

I

II

2021
III

IV

I

II

2022
III

IV

I

II

2023
III

IV

PA
Acord de Parteneriat
A – Evaluarea contribuției la coeziunea economică, socială și teritorială
A1
Evaluarea contribuției la creșterea inteligentă,
durabilă și inclusivă
A2
Evaluarea contribuției la coeziunea teritorială
B – Evaluarea relevanței nevoilor de dezvoltare și a contribuției la îndeplinirea obiectivelor tematice și recomandărilor specifice de țară
B1
Evaluarea relevanței continue a nevoilor de
dezvoltare
B2
Evaluarea contribuției la îndeplinirea obiectivelor
tematice
B3
Evaluarea contribuției la îndeplinirea
recomandărilor specifice de țară
C – Evaluarea aplicării principiilor orizontale
C1
Evaluarea promovării egalității între femei și
bărbați, nediscriminării și accesibilității
C2
Evaluarea promovării principiului dezvoltării
durabile
C3
Evaluarea modului de adresare a schimbărilor
demografice
D – Evaluarea mecanismelor și capacității de implementare a fondurilor ESI
D1
Evaluarea complementarității și mecanismelor
de coordonare a fondurilor ESI
D2
Evaluarea aplicării principiului parteneriatului
D3
Evaluarea capacității administrative a
autorităților și beneficiarilor
D4
Evaluarea poverii administrative asupra
beneficiarilor
E – Evaluarea progresului în îndeplinirea indicatorilor din cadrul de performanță
E1
Evaluarea progresului în îndeplinirea
indicatorilor din cadrul de performanță
POC
PO Competitivitate
POC 1 - Evaluarea intervențiilor în CDI
POC
Evaluarea intervențiilor asupra capacităților de
1.1
CDI în domeniile specializării inteligente și
sănătății (OS 1.1)
POC
Evaluarea
intervențiilor
POC
privind
1.2
îmbunătățirea participării instituțiilor de
cercetare și întreprinderilor românești la Horizon
2020 (OS 1.2)
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POC
1.3
POC
1.4

Evaluarea intervențiilor POC privind cheltuielile
private de CDI (OS 1.3)
Evaluarea intervențiilor POC privind trabsferul de
cunoștințe și personal de CDI între mediul public
și cel privat (OS 1.4)
POC 2 – Evaluarea intervențiilor în TIC
POC
Evaluarea intervențiilor POC privind accesul la
2.1
infrastructura broadband (OS 2.1)
POC
Evaluarea intervențiilor POC în sectorul TIC din
2.2
perspectiva creșterii competitivității economice
(OS 2.2)
POC
Evaluarea intervențiilor POC în domeniul e2.3
administrație și utilizarea internetului (OS 2.3 și
OS 2.4)
POCU
PO Capital Uman
POCU 1 - Evaluarea intervențiilor pentru ocuparea forței de muncă
POCU
Evaluarea intervențiilor POCU privind ocuparea
1.1
tinerilor NEET (OS 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3)
POCU
Evaluarea intervențiilor POCU privind creșterea
1.2
ocupării în rândul următoarelor grupuri țintă:
•
Șomeri și inactivi (OS 3.1, 3.4),
inclusiv
o
Roma (OS 3.2, 3.5)
o
Din zone rurale (OS 3.3,
3.6)
•
Angajați în sectoare economice cu
potențial competitiv și în domenii de
specializare inteligentă care sunt
concediați (OS 3.9)
POCU
Evaluarea intervențiilor POCU privind creșterea
1.3
ocupării prin sprijinirea întreprinderilor neagricole din mediul urban (OS 3.7)
POCU
Evaluarea intervențiilor POCU privind adaptarea
1.4
structurilor SPO la nevoile pieței muncii și
creșterea satisfacției clienților SPO (OS 3.10,
3.11)
POCU
Evaluarea intervențiilor POCU privind creșterea
1.5
adaptabilității întreprinderilor din sectoarele
competitive și de specializare inteligentă (OS 3.8)
POCU
Evaluarea
intervențiilor
POCU
privind
1.6
îmbunătățirea
cunoștințelor/competențelor/aptitudinilor
angajaților din sectoarele competitive și de
specializare inteligentă (OS 3.12)
POCU 2 – Evaluarea intervențiilor pentru incluziune socială
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POCU
2.1

Evaluarea intervențiilor POCU privind reducerea
numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și
excluziune socială în cadrul:
►
Comunităților
marginalizate
cu
populație roma (non – CLLD) (OS 4.1)
►
Comunități marginalizate non-Roma
(non – CLLD) (OS 4.2)
►
Comunități marginalizate eligibile
pentru CLLD, cu peste 20.000 locuitori (OS 5.1)
►
Comunități marginalizate eligibile
pentru CLLD, de maximum 20.000 locuitori (OS
5.2)
POCU
Evaluarea
intervențiilor
POCU
privind
2.2
îmbunătățirea alfabetizării digitale a populației
din comunitățile dezavantajate (OS 4.3)
POCU
Evaluarea intervențiilor POCU privind depășirea
2.3
stării de vulnerabilitate (OS 4.4)
POCU
Evaluarea intervențiilor POCU privind creșterea
2.4
calității și accesul la serviciile sociale (OS 4.5, 4.6,
4.7 și 4.14)
POCU
Evaluarea intervențiilor POCU privind creșterea
2.5
calității și accesului la serviciile medicale (OS 4.8,
4.9, 4.10 și 4.11)
POCU
Evaluarea intervențiilor POCU privind tranziția de
2.6
la sistemul instituționalizat la serviciile
comunitare (OS 4.12, 4.13 și 4.15)
POCU
Evaluarea intervențiilor POCU privind întărirea
2.7
capacității entităților economiei sociale pentru a
funcționa într-o manieră auto-sustenabilă (OS
4.16)
POCU 3 – Evaluarea intervențiilor în educație
POCU
Evaluarea intervențiilor POCU privind creșterea
3.1
participării la sistemul de educație, prevenirea și
corectarea
părăsirii
timpurii
a
școlii,
reîntoarcerea la educație (OS 6.1-4, 6.7, 6.11)
POCU
3.2

POCU
3.3

Evaluarea intervențiilor POCU privind creșterea
participării la FPC pentru persoanele ocupate
(inclusiv angajați pe cont propriu și întreprinderi
de familie), în particular pentru cei slab calificați,
cu vârsta de peste 40 ani, din zonele rurale
dezavantajate (OS 6.12)
Evaluarea intervențiilor POCU privind creșterea
calității sistemului de educație (OS 6.5, 6.6, 6.86.10)
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POCU
3.4
POCU
3.5

Evaluarea intervențiilor POCU privind calitatea
sistemului de formare (FPI și FPC) (OS 6.15, 6.17)
Evaluarea intervențiilor POCU privind corelarea
sistemului de educație și formare cu nevoile
pieței muncii (OS 6.13, 6.14, 6.16)
POCU 3 – Evaluarea intervențiilor de asistență tehnică
POCU
Evaluarea intervențiilor POCU privind creșterea
3.1
capacității administrative a AMPOCU și OI de a
gestiona și implementa PO într-o manieră
eficientă și eficace (OS 7.1)
POCU
Evaluarea
intervențiilor
POCU
privind
3.2
îmbunătățirea capacității beneficiarilor de a
implementa proiecte FSE într-o manieră eficace
și eficientă (SO 7.2)
POCU
Evaluarea intervențiilor POCU privind creșterea
3.3
nivelului de conștientizare a beneficiarilor POCU
și potențialilor beneficiari privind activitățile ce
pot fi finanțate prin FSE (SO 7.3)
POIM
PO Infrastructură Mare
POIM 1 – Evaluarea intervențiilor în transporturi
POIM
Evaluarea intervențiilor privind creșterea
1.1
mobilității prin dezvoltarea transporturilor pe
rețeaua TEN-T principală (drumuri, căi ferate, căi
navigabile) și globală (OS 1.1-1.3, 2.1) – include
evaluarea POS T (AP 1) în 2017
POIM
Evaluarea intervențiilor privind mobilitatea
1.2
urbană și reducerea impactului asupra mediului
prin dezvoltarea rețelei de metrou în București
(OS 1.4)
POIM
Evaluarea intervențiilor privind creșterea
1.3
accesibilității regionale (OS 2.2, 2.3) – include
evaluarea POS T 2007-2013 (AP 2) în 2017
POIM
Evaluarea intervențiilor privind dezvoltarea
1.4
transportului intermodal și fluidizarea traficului,
inclusiv în vămi (OS 2.4, SO 2.6)
POIM
Evaluarea intervențiilor privind creșterea
1.5
siguranței și reducerea impactului asupra
mediului (OS 2.5) – include evaluarea POS T
2007-2013 (AP 3) în 2017
POIM
Evaluarea intervențiilor privind creșterea
1.6
sustenabilității și calității transportului feroviar
POIM 2 – Evaluarea intervențiilor în sectorul mediu
POIM
Evaluarea intervențiilor privind îndeplinirea
2.1
acquis-ului în domeniul mediului (OS 3.1, 3.2) –
include evaluarea POS M 2007-2013 (AP 1 și 2) în
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2017
Evaluarea intervențiilor privind prezervarea și
conservarea biodiversității (OS 4.1) – include
evaluarea POS M 2007-2013 (AP 4) în 2017
POIM
Evaluarea
intervențiilor
privind
pentru
2.3
îmbunătățirea mediului urban (calitatea aerului
și reducerea ariilor poluate istoric) (OS 4.2 și OS
4.3)
POIM
Evaluarea intervențiilor privind gestionarea
2.4
riscurilor (OS 5.1 și 5.2) – include evaluarea POS
M 2007-2013 (AP 5) în 2017
POIM 3 – Evaluarea intervențiilor în sectorul energetic
POIM
Evaluarea intervențiilor privind eficiența
3.1
energetică prin sisteme inteligente, de
monitorizare și cogenerare (OS 6.2, OS 6.3, OS
6.4)
POIM
Evaluarea intervențiilor privind creșterea
3.2
producției de energie din surse regenerabile mai
puțin exploatate (OS 6.1)
POIM
Evaluarea intervențiilor privind creșterea
3.3
eficienței energetice în sistemele de încălzire
urbană în orașele selectate (OS 7.1 și 7.2) –
include evaluarea POS M (AP 3) în 2017
POIM
Evaluarea intervențiilor privind sistemele de
3.4
transport inteligente și sustenabile pentru
energia electrică și gazele naturale (OS 8.1 și OS
8.2)
POR
PO Regional
POR 1
Evaluabilitatea POR 2014-2020
Creşterea inovării în firme prin susţinerea
entităților de inovare şi transfer tehnologic în
domenii de specializare inteligentă
Competitivitatea întreprinderilor mici şi mijlocii
POIM
2.2

Sprijinirea eficienţei energetice şi promovarea
strategiilor de reducere a emisiilor de carbon
Dezvoltarea urbană durabilă prin reducerea
emisiilor de dioxid de carbon, îmbunătăţirea
mediului urban, a infrastructurii educaţionale şi
sprijin pentru comunităţile defavorizate
Patrimoniul cultural şi îmbunătăţirea mediului
urban
Stimularea
mobilității
regionale
prin
îmbunătățirea infrastructurii rutiere
Dezvoltarea durabilă a turismului prin sprijinirea
forței de muncă, sporirea accesibilității și
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PNDR
PNDR
1
PNDR
1.1
PNDR
1.2

PNDR
1.3

PNDR
1.4
PNDR
1.5

PNDR
1.6
PNDR

9

dezvoltarea resurselor naturale și culturale
Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale
prin creşterea accesibilităţii serviciilor de
sănătate, eficienței îngrijirii spitalicești de
urgență si creşterea gradului de acoperire cu
servicii sociale
Incluziune socială şi combaterea sărăciei prin
dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea
comunităţii
Îmbunătățirea infrastructurii educaționale
Sistemul de înregistrare a proprietăţilor în
cadastru şi cartea funciară
Evaluarea de impact a intervenţiilor POR 20072013
Evaluarea strategiei pentru comunicare și
publicitate
Programul Național de Dezvoltare Rurală9
Evaluarea rezultatelor intervențiilor PNDR și a contribuției la domeniile de intervenție în cadrul priorităților de dezvoltare rurală
Încurajarea transferului de cunoștințe și a
inovării în agricultură, în silvicultură și în zonele
rurale
Creșterea viabilității exploatațiilor și a
competitivității tuturor tipurilor de agricultură în
toate regiunile și promovarea tehnologiilor
agricole inovatoare si a gestionării durabile a
pădurilor
Promovarea organizării lanțului alimentar,
inclusiv procesarea și comercializarea produselor
agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării
riscurilor în agricultură
Refacerea,
conservarea
și
consolidarea
ecosistemelor care sunt legate de agricultură și
silvicultură
Promovarea utilizării eficiente a resurselor și
sprijinirea tranziției către o economie cu emisii
reduse de carbon și rezilientă la schimbările
climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic
Promovarea incluziunii sociale, a reducerii
sărăciei și a dezvoltării economice în zonele
rurale
Evaluarea contribuției PNDR la obiectivele transversale de dezvoltare rurală

Toate temele vor fi evaluate până în trimestrul 4, 2024
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2
PNDR
2.1
PNDR
2.2
PNDR
2.3
PNDR
3
PNDR
3.1
PNDR
3.2
PNDR
3.3
PNDR
4
PNDR
4.1
PNDR
4.2
PNDR
5
PNDR
5.1

PNDR
6
PNDR
6.1
PNDR
7
PNDR
7.1

POCA
POCA
1

Inovare
Mediu
Atenuarea schimbărilor climatice
Evaluarea eficacității, eficienței și impactului PNDR și contribuția la cele trei obiective generale ale PAC
Favorizarea competitivității agriculturii
Asigurarea gestionării durabile a resurselor
naturale și combaterea schimbărilor climatice
Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a
economiilor și comunităților rurale, inclusiv
crearea și menținerea de locuri de muncă
Evaluarea contribuției PNDR la realizarea obiectivelor principale ale UE2020 și a strategiei Uniunii, inclusiv la obiectivele tematice CSC
Realizarea obiectivelor principale ale UE2020
Realizarea obiectivelor tematice ale CSC
Evaluarea progresului realizat pentru a asigura o abordare integrată a utilizării FEADR și a altor fonduri UE pentru a sprijini dezvoltarea teritorială, inclusiv SDL
Evaluarea progresului realizat pentru a asigura o
abordare integrată a utilizării FEADR și a altor
fonduri UE pentru a sprijini dezvoltarea
teritorială, inclusiv SDL
Evaluarea eficienței și eficacității utilizării fondurilor de AT
Evaluarea eficienței și eficacității
fondurilor de AT
Evaluarea unor aspecte tematice

utilizării

Evaluarea unor aspecte tematice incluzând:
•
sub – programul pomicol,
•
contribuția PNDR la strategiile de
dezvoltare
locală
&
principiul
parteneriatului,
•
RNDR,
•
zonele montane defavorizate.
PO Capacitate Administrativă
Evaluarea măsurilor care conduc la o mai bună
guvernanță (OS 1.1 – acțiunile privind
planificarea strategică și bugetară, îmbunătățirea
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POCA
2

POCA
3
POCA
4
POCA
5
POCA
6
POCA
7
POAT
POAT
1
POAT
2
POAT
3
POAT
4
POAT
5
POAT
6
ROBG
ROBG
1
ROBG
2
ROBG
3
ROBG
4
ROSE
ROSE 1
ROSE 2

politicilor publice, instrumentele pentru
implementarea politicilor)
Evaluarea măsurilor pentru reducerea poverii
administrative asupra întreprinderilor și
cetățenilor (OS 1.1 – acțiunile pentru
simplificarea procedurilor administrative pentru
cetățeni și mediul de afaceri)
Evaluarea
măsurilor
pentru
reformarea
managementul resurselor umane (OS 1.2)
Evaluarea măsurilor care se adresează
îmbunătățirii eficienței sistemului judiciar (OS
1.3 și 2.3)
Evaluarea măsurilor care se adresează
achizițiilor publice (OS 1.4)
Evaluarea măsurilor privind optimizarea
proceselor la nivelul administrației publice locale
(OS 2.1)
Evaluarea măsurilor orientate spre consolidarea
integrității, eticii și transparenței (OS 2.2)
PO Asistență Tehnică
Contribuția POAT la întărirea capacității
beneficiarilor FESI/POAT, POIM și POC (OS 1.1)
Contribuția POAT la diseminarea informației
privind FESI/POAT, POIM și POC (OS 1.2)
Contribuția POAT la coordonarea și controlul
FESI (OS 2.1)
Contribuția POAT la gestionarea POAT, POIM și
POC (OS 2.1)
Contribuția POAT la funcționarea și eficiența
sistemului informatic (OS 2.2)
Contribuția POAT la eficiența și eficacitatea
resurselor umane (OS 3.1)
INTERREG V-A România – Bulgaria 2014 - 2020
Evaluarea designului și relevanței programului și
a progresului fizic și financiar (eficacitate)
Evaluarea
gestionării
și
implementării
programului (eficiență)
Evaluarea strategiei de comunicare
Evaluarea pentru captarea efectelor programului
ca întreg și performanța acestuia în ceea ce
privește fiecare obiectiv specific (impact)
INTERREG – IPA Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Serbia
Evaluare operațională focalizată asupra eficienței
Prima evaluare intermediară pentru utilizare la
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ROSE 3

ROSE 4
ROHU
ROHU
1

ROHU
2

ROHU
3

ROHU
4
POAD
POAD
1

raportul de progress 2017
A doua evaluare intermediară pentru utilizare la
raportul de progress 2017 și la elaborarea
viitorului program
Evaluare ex-post, cu focalizare pe impact și
durabilitate
INTERREG V-A Romania – Ungaria 2014 - 2020
Evaluarea sistemelor de monitorizare și control,
eficienței apelurilor, aplicarea principiilor
egalității de gen și dezvoltării durabile la nivel de
proiect
(cum proiectele au asigurat
conformitatea cu cerințele)
Evaluare focalizată pe îndeplinirea obiectivelor
programului începând de la implementarea
proiectelor, indicatorii de program prin
indicatorii de proiect și dezvoltarea proiectelor și
analiza țintelor de dezangajare sau fluxul
financiar general
Evaluare focalizată pe îndeplinirea obiectivelor
programului începând de la implementarea
proiectelor, indicatorii de program prin
indicatorii de proiect și dezvoltarea proiectelor și
analiza țintelor de dezangajare sau fluxul
financiar general
Evaluare focalizată pe durabilitate, calitatea
parteneriatelor la nivel de proiect, reducerea
poverii administrative
PO Ajutorarea Persoanelor Defavorizate
Evaluarea eficienței și eficacității POAD
(operațiunile I și II)
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Anexa 2 Detalii privind temele de evaluare propuse în Planul de Evaluare pentru Acordul de Parteneriat
Tema Titlul
A
A1

Principalele întrebări evaluative

Evaluarea contribuției la coeziunea economică, socială și teritorială
Evaluarea contribuției la
Care este progresul creșterii economice și al
creșterea inteligentă,
îndeplinirii țintelor naționale aferente strategiei
durabilă și incluzivă
Europa 2020 în ceea ce privește
- PIB-ul
- rata de ocupare,
- cheltuielile C&D,
- emisii GES,
- energia regenerabilă,
- consumul primar de energie,
- persoanele care părăsesc timpuriu sistemul de
educație,
- educația terțiară
- persoanele cu risc de sărăcie și excluziune
socială
- exportul/importul de bunuri și servicii
- productivitatea
- costul unitar al forței de muncă ?
Care este contribuția FESI la acest progress (pe
baza proiectelor finalizate)? Care este
contribuția așteptată în viitor (pe baza
proiectelor contractate și a alocărilor generale,
inclusiv a celor post 2020)?

Instituții invitate Metodologie de evaluare
în CCE

Date existente și sursele acestora

CE
MAE
MMFPSPV
MENCS
MMAP
ME
INS
CNP
Asociația
Institutul pentru
Politici Publice

INS (PIB-ul, rata de ocupare, cheltuielile C&D, emisii GES, energia
regenerabilă, consumul primar de energie, persoanele care
părăsesc timpuriu sistemul de educație, educația terțiară,
persoanele cu risc de sărăcie și excluziune socială în România)

Analiza documentară și a
trendurilor indicatorilor
relevanți și comparații cu alte
state membre (benchmarking)

Modelare (ex. modelul
MFE
echilibrului general
AM-uri
computerizat)
CE
INS
CNP
Asociația Centrul
Român de Politici
Europene

EUROSTAT (idem, în statele membre)
MAE (Programul Național de Reformă și rapoartele aferente)

INS/EUROSTAT
Forța de muncă: Tabele de resurse și utilizări, anchete privind forța
de muncă, date privind ocuparea forței de muncă, nivel de educație
și aptitudinile, investițiile la nivel național și regional
Cercetare/Dezvoltare: Tabele de resurse și utilizări, date privind
cheltuielile de C&D publice și privare
Schimbări climatice și energie: Tabele de resurse și utilizări, conturi
naționale, balanța energetică, emisii GES per sector, prețurile
energiei
Educație: Tabele de resurse și utilizări, anchete privind forța de
muncă, date privind educația, numărul de profesori, elevi,
ocuparea forței de muncă, nivel de educație și aptitudini la nivel
național și regional
Sărăcie și excluziune socială:
Anchete în gospodării, tabele de resurse și utilizări, anchete privind
forța de muncă, date privind nivelul de educație și aptitudini,
investiții, la nivel național și regional
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Tema Titlul

Principalele întrebări evaluative

Instituții invitate Metodologie de evaluare
în CCE

Date existente și sursele acestora
MFE
Date administrative privind categoriile de cheltuieli FESI, în
conformitate cu Regulamentul de Implementare nr. 184/2014

În ce măsură și în ce mod programarea și
implementarea FESI ar fi putut fi făcute mai
bine?
A2

Evaluarea contribuției la
coeziunea teritorială

MFE
AM-uri
CE

Analiza opțiunilor, interviuri,
grupuri focus

-

Există convergență în interiorul României și între MDRAP
România și statele membre?
MFE
CE
AM-uri
INS
CNP
Care sunt problemele și potențialul teritoriilor
Consiliul de
din perspectiva misiunii fondurilor FESI?
Coordonare
Naţională a
Pactelor
Regionale pentru
Ocupare şi
Incluziune
Socială
În ce măsură distribuția teritorială a asistenței
RURALNET –
financiare FESI este corelată cu problemele și
potențialul teritoriilor identificate la întrebarea rețea de
dezvoltare
precedentă?
comunitară
WWF Asociaţia
Cum poate fi explicată această distribuție
programul
teritorială a asistenței financiare?
Care au fost acțiunile prin care s-a implementat Dunăre Carpaţi
Romania
abordarea teritorială integrate și care este
progresul acestora?
Care sunt principalele disfuncționalități și
oportunități de îmbunătățire a abordării
teritoriale integrate?

Recenzia literaturii de
specialitate
Testare econometrică a
convergenței beta și sigma
(NUTS 3, 2, 1) pe baza PIB
Identificarea problemelor și
potențialului teritoriilor la nivel
de localitate, județ și regiune pe
baza unor indicatori statistici /
indecși relevanți, inclusiv prin
compararea situației înaintea
contractării și după contractarea
fondurilor
Compararea distribuției
teritoriale a asistenței financiare
a FESI cu problemele și
potențialul teritoriilor și analiza
corelării între acestea
Analiză documentară, interviuri
etc.
Analiza documentară, interviuri,
grupuri focus etc.

EUROSTAT: PIB-la nivelul NUTS 1, 2 și 3

În ce măsură și în ce mod programarea și
implementarea FESI ar fi putut fi făcute mai
bine?

Analiza opțiunilor, interviuri,
grupuri focus

INS (lista indicatorilor va fi definită de evaluator în funcție de natura
intervențiilor FESI)
MDRAP: Rapoarte de monitorizare și evaluare ale strategiei de
Dezvoltare Teritorială a României

MFE: Date administrative privind categoriile de cheltuieli FESI, în
conformitate cu Regulamentul de Implementare nr. 184/2014

MFE: Date administrative privind categoriile de cheltuieli FESI, în
conformitate cu Regulamentul de Implementare nr. 184/2014

-
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Tema Titlul

B
B1

B2

Principalele întrebări evaluative

Instituții invitate Metodologie de evaluare
în CCE

Evaluarea relevanței nevoilor de dezvoltare și a contribuției la îndeplinirea obiectivelor tematice și recomandărilor specifice de țară
Evaluarea relevanței
Ce schimbări au avut loc în ceea ce privește
MFE
Analiza datelor statistice privind
continue a nevoilor de
nevoile și prioritățile de dezvoltare socioCE
dezvoltarea economico-socială și
dezvoltare
economică de la momentul adoptării Acodului
MAE
actualizarea indicatorilor utilizați
de Parteneriat?
AM-uri
în analiza socio-economică a
INS
Acordului de Parteneriat
Sunt încă relevante nevoile de dezvoltare
Consiliul
Analiza politicilor naționale și
identificate în Acordul de Parteneriat?
Economic şi
europene, inclusiv RST
Social
Revizuirea analizei SWOT
Sunt nevoile de dezvoltare în linie cu politicile și Camera de
strategiile europene, naționale și regionale?
Comerţ şi
Industrie a
Cum au adresat fondurile FESI eventualele
României
schimbări în nevoile de dezvoltare ale
României?
Evaluarea contribuției la
Care este progresul de la adoptarea Acordului
MFE
Analiza documentară, inclusiv a
îndeplinirea obiectivelor
de Parteneriat în ceea ce privește obiectivele
Cancelaria
indicatorilor de rezultat la
tematice
tematice?
Primului Ministru nivelul PO pentru fiecare
CE
obiectiv tematic

Date existente și sursele acestora

EUROSTAT, INS
MFE: Acordul de parteneriat, programe operaționale, rapoarte
anuale de implementare
MAE: PNR și rapoartele aferente

MFE: Evaluări la nivelul PO, Rapoarte anuale de implementare
MSI: Rapoarte de monitorizare și evaluare ale Strategiei Naționale
Agenda Digitală și Planului Național pentru Dezvoltarea
Infrastructurii (NGA&NGN)
MECT: Strategiei Naționale pentru Competitivitate 2014-2020
MEIMMMA: Rapoarte de monitorizare și evaluare ale Planului
Național de Acțiune privind energia regenerabilă
MMAP: Rapoarte de monitorizare și evaluare ale Strategiei
Naționale privind Schimbările Climatice, Planului naţional de
management aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional
al fluviului Dunărea, Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor
(PNGD) care va include Planul Național de Prevenire a Deșeurilor
MT: Rapoarte de monitorizare și evaluare ale Master Planului
General de Transport
MMFPSPV: Rapoarte de monitorizare și evaluare ale Strategiei
naționale pentru persoanele vârstnice şi promovarea îmbătrânirii
active 2014-2020, Strategiei naționale privind incluziunea socială și
reducerea sărăciei 2014-2020
ANOFM: Rapoarte de monitorizare și evaluare ale Planului de
Implementare a Garanţiei pentru Tineret 2014-2015
ANR: Rapoarte de monitorizare și evaluare ale Strategiei de
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Tema Titlul

Principalele întrebări evaluative

Care este contribuția actuală și așteptată a
fondurilor FESI la acest progres, pe baza
proiectelor finalizate și a celor contractate?

B3

Evaluarea contribuției la
îndeplinirea recomandărilor
specifice de țară

Care este evoluția înregistrată de la momentul
adoptării Acordului de Parteneriat din
perspectiva îndeplinirii recomandărilor specifice
de țară în următoarele sectoare?
•
Sănătate
•
Piața forței de muncă
•
Educație
•
Transporturi
•
Energie
•
Administrație publică

Instituții invitate Metodologie de evaluare
în CCE

MFE
AM-uri
Centrul de
Resurse pentru
Participare
Publică
MAE
MS
MMFPSPV
MENCS
MT
ME
MDRAP
UNICEF
Asociația
Patronală a
Furnizorilor de
Formare
Profesională din
România
Asociaţia
Oamenilor de
Afaceri din
România (AOAR)

Prelucrarea și analiza datelor
administrative, sinteze ale
rapoartelor de evaluare și
rapoartelor anuale de
implementare
Analiză documentară, inclusiv a
literaturii relevante, prelucrarea
și analiza datelor statistice și
administrative
Conceperea și calcularea unor
indecși pentru evaluarea
situației privind:
Eficiența, calitatea și
accesibilitatea serviciilor de
sănătate
Capacitatea Agenției
Naționale de Ocupare
Calitatea și accesul la
educație
Capacitatea administrației
publice

Date existente și sursele acestora
incluziune a romilor
MS: Rapoarte de monitorizare și evaluare ale Strategiei Naționale
de sănătate 2014-2020
MEN: Rapoarte de monitorizare și evaluare ale Cadrului Strategic
pentru Creșterea participării, calității și eficienței învățământului
terțiar din România, Strategiei Naţionale privind învățarea pe tot
parcursul vieții, Strategiei pentru cercetare, dezvoltare si inovare
MDRAP: Rapoarte de monitorizare și evaluare ale Strategiei pentru
consolidarea administrație publice
MFE: Evaluări la nivelul PO, Rapoarte anuale de implementare,
Date administrative conform anexei III a Regulamentului delegat nr.
480/2014

UE: Recomandările Specifice de Țară emise începând cu anul 2014
MAE: Programele Naționale de Reformă și rapoartele aferente
acestora
MS: Rapoarte de monitorizare și evaluare ale Strategiei Naționale
de sănătate 2014-2020
MMFPSPV: Rapoarte de monitorizare și evaluare ale Strategiei
naționale pentru persoanele vârstnice şi promovarea îmbătrânirii
active 2014-2020, Strategiei naționale privind incluziunea socială și
reducerea sărăciei 2014-2020
MEN: Rapoarte de monitorizare și evaluare ale Cadrului Strategic
pentru Creșterea participării, calității și eficienței învățământului
terțiar din România, Strategiei Naţionale privind învățarea pe tot
parcursul vieții, Strategiei pentru cercetare, dezvoltare si inovare
MT: Rapoarte de monitorizare și evaluare ale Master Planului
General de Transport
MEIMMMA: Rapoarte de monitorizare și evaluare ale Planului
Național de Acțiune privind energia regenerabilă
MDRAP: Rapoarte de monitorizare și evaluare ale Strategiei pentru
Consolidarea Administrației Publice 2014-2020
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Tema Titlul

Principalele întrebări evaluative

Instituții invitate Metodologie de evaluare
în CCE

Date existente și sursele acestora

În ce măsură progresul realizat este atribuibil
intervențiilor FESI?

MFE
AM-uri CE

Prelucrarea și analiza datelor
administrative, sinteze ale
rapoartelor de evaluare și
rapoartelor anuale de
implementare

MFE: Evaluări la nivelul PO, Rapoarte anuale de implementare,
Date administrative conform anexei III a Regulamentului delegat nr.
480/2014

Care sunt cele mai eficace intervenții ale FESI în
adresarea recomandărilor specifice de țară?

MFE
AM-uri CE

Sinteze ale rapoartelor de
evaluare și rapoartelor anuale
de implementare

MFE: Evaluări la nivelul PO, Rapoarte anuale de implementare,
Date administrative conform anexei III a Regulamentului delegat nr.
480/2014

Prelucrarea și analiza datelor
administrative, sinteze ale
rapoartelor de evaluare și
rapoartelor anuale de
implementare, grupuri focus

MFE: Evaluări la nivelul PO, Rapoarte anuale de implementare,
Date administrative conform anexei III a Regulamentului delegat nr.
480/2014

În ce măsură și în ce mod programarea și
MFE
implementarea FESI ar fi putut fi făcute mai bine AM-uri CE
pentru adresarea recomandărilor specific de
țară?
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Tema Titlul

Principalele întrebări evaluative

C

Evaluarea aplicării principiilor orizontale

C1

Evaluarea promovării
egalității între femei și
bărbați, nediscriminării și
accesibilității

Care sunt acțiunile finanțate prin FESI care
țintesc egalitatea dintre bărbați și femei,
antidiscriminarea și accesibilitatea persoanelor
cu handicap și care sunt rezultatele acestora?
Cum au fost integrate principiile egalității între
femei și bărbați, nediscriminării și accesibilității
în etapele de implementare și monitorizare a
programelor operaționale?

C2

Evaluarea promovării
principiului dezvoltării
durabile

În ce măsură și în ce mod principiile orizontale
pot fi mai bine integrate în implementarea și
monitorizarea programelor?
Care sunt acțiunile finanțate prin FESI care
țintesc dezvoltarea durabilă și obiectivul privind
schimbările climatice și care sunt rezultatele
acestora?
Cum au fost integrate principiile dezvoltării
durabile, inclusiv principul poluatorul plătește în
etapele de implementare și monitorizare a
programelor operaționale?

C3

Evaluarea modului de
adresare a schimbărilor
demografice

În ce măsură și în ce mod principiul dezvoltării
durabile poate fi mai bine integrat în
implementarea și monitorizarea programelor?
Care sunt problemele României legate de
schimbările demografice?
Care sunt acțiunile finanțate prin FESI care
țintesc adresarea problemelor privind
schimbările demografice și care sunt rezultatele
acestora?
Cum au fost integrate obiectivele legate de
schimbările demografice în etapele de
implementare și monitorizare a programelor

Instituții invitate Metodologie de evaluare
în CCE

Date existente și sursele acestora

MFE
AM-uri
CE
CNCD
MMFPSPV
Asociația ProYouth
Centrul Romilor
pentru
Intervenţie
Socială şi Studii
(Romani Criss)

Analiză documentară, inclusiv a
literaturii de specialitate
Analiza factorilor interesați
Grupuri focus, interviuri, studii
de caz

MFE: Evaluări la nivelul PO, Rapoarte anuale de implementare,
Date administrative conform anexei III a Regulamentului delegat nr.
480/2014

MFE
AM-uri
CE
MMAP
Asociația
Națională de
Turism Rural
Ecologic și
Cultural
(ANTREC)

Analiză documentară, inclusiv a
literaturii de specialitate
Analiza factorilor interesați
Grupuri focus, interviuri, studii
de caz

MFE: Evaluări la nivelul PO, Rapoarte anuale de implementare,
Date administrative conform anexei III a Regulamentului delegat nr.
480/2014

MFE
AM-uri
CE
MMFPSPV
MENCS
MS
MDRAP
MADR
Asociaţia
Comunelor din

Analiză documentară, inclusiv a
literaturii de specialitate
Analiza factorilor interesați
Grupuri focus, interviuri, studii
de caz

MFE: Evaluări la nivelul PO, Rapoarte anuale de implementare,
Date administrative conform anexei III a Regulamentului delegat nr.
480/2014
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Tema Titlul

Principalele întrebări evaluative
operaționale?

D
D1

În ce măsură și în ce mod implementarea și
monitorizarea programelor pot ține cont mai
bine de schimbările demografice?
Evaluarea mecanismelor și capacității de implementare a fondurilor ESI
Evaluarea
În ce măsură mecanismul de coordonare
complementarității și
prevăzut în Acordul de Parteneriat este
mecanismelor de
operațional și capabil să:
coordonare a fondurilor ESI - asigure complementaritatea între fondurile ESI
și alți donori, inclusiv BEI
- asigure coerență și complementaritate între
intervenții
- evite suprapuneri între acțiuni
- asigure coordonarea strategică a implementării
AP/programelor ESI
- identifice dezvoltările/schimbările în variatele
domenii de politică publică și impactul acestora
asupra strategiei AP și PO
- asigure continua relevanță a AP
- supravegheze îndeplinirea condiționalităților
ex-ante
- identifice principalele deficiențe ale
implementării
- asigure coerența cu alte instrumente naționale
sau ale UE
- armonizeze abordările, furnizeze linii
directoare și construcție a capacității
- coreleze investițiile luând în considerare
abordările teritoriale ori de câte ori este posibil

Instituții invitate Metodologie de evaluare
în CCE
România

Date existente și sursele acestora

MFE
CE
BEI
MFP
Consiliul
Patronatelor
Bancare din
Romania

MFE: Componența, regulamente de organizare și funcționare,
minute ale diverselor comitete și grupuri de lucru

- Analiză documentară
- Analiza factorilor interesați
- Grup focus/interviuri/sondaje

În ce domenii asigurarea complementarității
(demarcații și sinergii) este mai eficace?
Dacă este cazul, care sunt ajustările realizate în
mecanismul de coordonare și care este motivul
acestora?
În ce măsură și în ce mod complementaritatea și

41

Tema Titlul

Principalele întrebări evaluative

D2

mecanismul de coordonare a fondurilor pot fi
realizate mai bine?
Care este rolul partenerilor la care face referire
art. 5 din regulamentul UE 1303/2013 în
implementarea Acordului de Parteneriat?

D3

Evaluarea aplicării
principiului parteneriatului

În ce constă implicarea partenerilor în ceea ce
privește implementarea programelor, înclusiv
participarea în comitetele de monitorizare ale
programelor?
Evaluarea capacității
Care este nivelul actual al capacității
administrative a autorităților autorităților și beneficiarilor care
și beneficiarilor
implementează fondurilor ESI și în ce măsură
există progrese de la momentul evaluării
precedente?
Care sunt acțiunile luate pentru întărirea
capacității autorităților și beneficiarilor pentru a
gestiona și utiliza fondurile ESI?

Instituții invitate Metodologie de evaluare
în CCE

Date existente și sursele acestora

MFE
AM-uri
CE
Asociația
Română a
Băncilor
Blocul Național
Sindical (BNS)
MFE
AM-uri
CE
Asociația
Patronatul
Tinerilor
Întreprinzători
din România
(PTIR)

- Analiză documentară
- Analiza factorilor interesați
- Grup focus/interviuri/sondaje

MFE și AM-uri
- Rapoarte anuale de implementare
- Componența, regulamente de organizare și funcționare, minute
ale comitetelor de monitorizare

- Analiza documentară
- Grupuri focus
- Interviuri
- Sondaj
- Calcularea indexului capacității
administrative și a beneficiarilor;
comparare internă și
internațională (benchmarking)

MFE:
Date administrative privind durata proceselor
Date administrative privind numărul, structura și fluctuația de
personal, gradul de ocupare, performanța, instruirea
Date administrative privind absorbția fondurilor
Rapoarte de audit
Rapoarte de evaluare

Modelul costului standard
adaptat pentru a răspunde
specificității FESI, în
conformitate cu Ghidul CE de
evaluare a impactului – Anexa
10 Evaluarea costurilor
administrative impuse de
legislația UE și Comunicarea CE

MFE și AM-uri:
Programele operaționale, ghidurile solicitanților și instrucțiuni
Rapoarte anuale de implementare

În ce măsură aceste acțiuni contribuie la
atingerea rezultatelor intenționate?
Ce acțiuni au produs rezultatele cele mai
bune/cele mai slabe și în ce fază a programului
(ex. pregătirea proiectului, monitorizare etc.)?
Care sunt motivele acestei situații?

D4

Evaluarea poverii
administrative asupra
beneficiarilor

Ce acțiuni viitoare sunt necesare pentru a
asigura o capacitate adecvată a autorităților și
beneficiarilro ESI?
Care sunt obligațiile de informare pe care le au
beneficiarii FESI?

MFE
AM-uri
Consiliul Naţional
Care sunt costurile administrative implicate de
al
respectarea obligațiilor de informare identificate Întreprinderilor
la întrebarea precedentă și în ce măsură există
Private Mici şi
progres față de momentul evaluării precedente? Mijlocii din
România
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Tema Titlul

E
E

Principalele întrebări evaluative

Instituții invitate
în CCE
Ce acțiuni au fost realizate de la adoptarea AP în Confederația
vederea reducerii poverii administrative asupra Sindicală
beneficiarilor? Care sunt rezultatele atinse?
Națională
Meridian
Ce acțiuni viitoare sunt necesare?

Evaluarea progresului în îndeplinirea indicatorilor din cadrul de performanță
Evaluarea progresului în
Care este nivelul potențial de atingere a țintelor,
îndeplinirea indicatorilor din obiectivelor de etapă și a etapelor cheie de
cadrul de performanță
implementare stabilite în cadrele de
performanță ale programelor operaționale (cu
excepția PNDR)?
Care sunt principalele cauze ale riscurilor de
neîndeplinire? Cum pot fi tratate aceste cauze?

MFE
AM-uri
CE
Asociația
Institutul pentru
Politici Publice

Metodologie de evaluare

Date existente și sursele acestora

nr. 518/2005
Metodologie de eșantionare și
colectarea datelor prin interviuri
la nivelul beneficiarilor

- proiectarea și
MFE și AM-uri:
operaționalizarea unui
- Date administrative la nivel de proiect, inclusiv indicatorii fizici
instrument de previzionare a
indicatorilor cuprinși în cadrele
de performanță ale PO, utilizând
date administrative, inclusiv cele
aferente perioadei 2014-2020.
Modelare econometrică
- Metode de adresare a lipsei
datelor în unele cazuri (ex.
colectarea datelor de la
beneficiari)
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Anexa 3 – Rezultatele așteptate din implementarea Acordului de Parteneriat
OT 1: Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării
FEDR:
• Niveluri mai mari de investiții în CDI, atât în sectorul public, cât și în cel privat;
• Un număr în creștere de întreprinderi mici și mijlocii inovatoare;
• O distribuție mai bună a activității CDI în toate regiunile României;
FEADR:
• Număr sporit de acțiuni de cooperare;
• Crearea de grupuri operaționale în cadrul Parteneriatului european pentru inovare pentru
productivitate și durabilitate în domeniul agricol;
• Dezvoltarea unui număr tot mai mare de produse, practici, procese și tehnologii noi și aplicarea
acestora la nivel de exploatații agricole și în industria alimentară.
OT 2: Îmbunătățirea accesului la tehnologia informației și comunicațiilor, a utilizării și a
calității acesteia
FEDR:
• Piețe mai dinamice și mai competitive pe întreg teritoriul României, cu câștiguri asociate pentru
consumatori, rezultate din creșterea gradului de utilizare a comerțului electronic;
• Îmbunătățirea serviciilor publice și reducerea sarcinii administrative, atât pentru întreprinderi,
cât și pentru cetățeni, rezultată din implementarea programului e-guvernare 2.0;
• Utilizarea sporită a TIC în sectoarele educației, asistenței sociale și sănătății;
• O acoperire extinsă a rețelelor NGN de cel puțin 30 Mbps, inclusiv în zonele rurale;
• Nivel sporit de preluare a serviciilor NGA în bandă largă, atât de către întreprinderi, cât și de
către clienții de pe piața internă;
• Eficiență crescută a administrației publice, ca urmare a utilizării sporite a TIC și a e-guvernării.
OT 3: Îmbunătățirea competitivității IMM-urilor, a sectorului agricol și a sectorului
pescuitului și acvaculturii
ERDF:
• Creșterea ratei de supraviețuire a IMM-urilor nou create;
• Creșterea productivității IMM-urilor;
FEADR:
• Creșterea productivității și valorii adăugate în sectoarele agriculturii, silviculturii și industriei
alimentare;
• Reducerea polarizării exploatațiilor agricole;
• Creșterea procentului de ferme gestionate de tineri fermieri calificați;
FEPAM:
• Creșterea productivității și valorii adăugate în sectorul pescuitului și acvaculturii.
OT 4: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon în toate sectoarele
FEDR:
• Utilizarea sporită a transportului în comun urban;
• Reducerea emisiilor de GES;
• Creșterea eficienței energetice a clădirilor, domeniului public și industriei;
• Creșterea accesului la servicii ale rețelei inteligente;
• Creșterea cotei de energie din surse regenerabile la consumul total de energie, datorită
investițiilor care vizează creșterea puterii instalate la producătorii de SRE;
• Creșterea eficienței energetice în sistemul de încălzire centralizată în orașele selectate, cu
excepția Bucureștiului;
FC:
• Îmbunătățirea eficienței energetice în sistemul de încălzire centralizată din București;
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FEADR:
• Îmbunătățirea producției de SRE din biomasă și alte surse regenerabile (în zonele rurale);
• Creșterea sechestrării de carbon și reducerea emisiilor în sectoarele agricol și silvic;
FEPAM:
• Creșterea eficienței energetice și atenuarea schimbărilor climatice în sectorul acvaculturii.
OT 5: Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor
FC:
• Daune economice mai puține cauzate de riscurile naturale exacerbate de schimbările climatice;
• Îmbunătățirea coordonării și a vitezei de răspuns în caz de urgență;
FEADR:
• Extinderea suprafețelor pe care sunt aplicate practici agricole pentru adaptarea la schimbările
climatice și creșterea cotei sistemelor de irigație eficiente care contribuie la gestionarea
sustenabilă a apei în agricultură.
OT 6: Conservarea și protejarea mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor
FC:
• Creșterea cotei populației conectate la rețeaua publică de alimentare cu apă potabilă și de
tratare a acesteia și deversarea încărcării biodegradabile organice;
• Extinderea acoperirii colectării selective;
• Reducerea deșeurilor biodegradabile din depozitele de deșeuri;
• Reabilitarea depozitelor de deșeuri neconforme;
FEDR:
• Reducerea siturilor poluate și abandonate;
• Creșterea protecției și restaurării biodiversității;
• Creșterea capacității pentru evaluarea calității aerului;
• Creșterea protejării și restaurării patrimoniului cultural;
• Creșterea suprafețelor cu spații și clădiri publice reabilitate în mediul urban;
FEADR:
• Creșterea cotei de terenuri agricole gestionate în cadrul practicilor agricole sustenabile și
ecologice pentru a menține și proteja biodiversitatea (inclusiv zonele agricole cu înaltă valoare
naturală);
• Creșterea regiunilor în care este evitată abandonarea activităților agricole;
• Creșterea sprijinului acordat proprietarilor de terenuri forestiere pentru dezavantajele
economice cu care se confruntă conservarea biodiversității și protejarea resurselor de sol și de
apă pe terenurile lor;
FEPAM:
• Creșterea protecției și restaurării biodiversității marine;
• Reducerea efectelor negative ale pescuitului asupra mediului marin;
• Reducerea eforturilor de pescuit, reducerea capturilor și capturilor aruncate nedorite, cadrul
comun de realizare a schimbului de informații.
OT 7: Promovarea transportului durabil și eliminarea blocajelor apărute în infrastructura
rețelelor importante
FC:
• Timpi de călătorie reduși în rețeaua TEN-T;
• Un sistem de transport mixt mai sustenabil având în vedere rețeaua feroviară raționalizată și cota
crescută a transportului de mărfuri și de pasageri care călătoresc pe apă și pe căile ferate;
• Creşterea utilizării metroului în Regiunea Bucureşti-Ilfov;
• Îmbunătăţirea guvernanţei sectorului de transporturi;
• Creșterea utilizării transportului subteran în regiunea București-Ilfov;
FEDR:
• Creșterea capacității rețelelor de energie electrică de a prelua energia din SRE;
• Creșterea capacității rețelei de gaz de a asigura interconexiunea cu rețelele din alte țări
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învecinate.
OT 8: Promovarea ocupării durabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității
forței de muncă
FEDR:
• Creșterea valorii adăugate și a calității resurselor turistice locale;
FSE:
• Participare crescută pe piața muncii a persoanelor din categoria NEET, a solicitanților de locuri de
muncă (șomeri, indiferent dacă primesc ajutor de șomaj sau nu) și a persoanelor inactive;
• Mai multe oportunități de angajare prin sprijinirea antreprenoriatului în zonele sărace;
• Capacitate sporită a întreprinderilor de a formula și pune în aplicare politici privind resursele
umane, în scopul adaptării la schimbările pieței muncii din sectoarele prioritare;
• Capacitate crescută a SPO în ceea ce privește analiza și prognozele pieței muncii, în vederea unei
mai bune corelări a competențelor cu cerințele de pe piața muncii și în vederea furnizării de
servicii personalizate, precum și măsuri preventive pe piața muncii;
FEADR:
• Oportunități mai numeroase de angajare în afara agriculturii în zonele rurale;
• Creșterea ponderii sectoarelor secundar și terțiar în economia zonelor rurale;
FEPAM:
• Mai multe oportunități de angajare;
• O mai mare diversificare a activității economice în sectoarele pescuitului și acvaculturii și
dezvoltarea locală a zonelor de pescuit din România.
OT 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare
FSE:
• Reducerea riscului de sărăcie în comunitățile marginalizate prin măsuri de investiții „flexibile “ce
fac parte din proiecte integrate, inclusiv de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea
comunității;
• O mai bună incluziune socială pentru alte grupuri defavorizate, cum ar fi persoanele care suferă
de dependența de substanțe, violență domestică, victime ale traficului de persoane și persoane
private de libertate sau în perioadă de probațiune; accesul sporit la servicii de calitate bazate pe
comunitate, prin măsuri de investiții „flexibile “în afara proiectelor integrate;
• Capacitatea sporită a serviciilor bazate pe comunitate în vederea furnizării de servicii la
standarde adecvate, prin măsuri de investiții nemateriale;
• Eficiență și eficacitate sporite ale sistemului de asistență socială;
• O mai bună capacitate a sistemului de sănătate, inclusiv pentru aplicarea măsurilor de prevenire,
prin măsuri de investiții nemateriale;
• Numărul crescut și capacitatea îmbunătățită a structurilor de economie socială;
FEDR:
• Un număr mai mic de persoane expuse riscului de sărăcie și excluziune socială în comunitățile
urbane marginalizate prin măsuri de investiții „rigide“;
• Accesul sporit la servicii de sănătate de calitate, bazate pe comunitate, prin investiții „rigide“;
FEADR:
• Reducerea riscului de sărăcie în mediul rural prin măsuri de investiții în infrastructura la scală
mică, respectiv drumuri, alimentarea cu apă, canalizare, educație, sănătate și patrimoniu
cultural, inclusiv prin intermediul abordării LEADER;
• Acces mai bun al populației din mediul rural la servicii și infrastructură de bază.
OT 10: Investiții în educație, formare și formare profesională pentru dezvoltarea competențelor și
învățare pe tot parcursul vieții
FEDR:
• Acces sporit la servicii educaționale de calitate în cadrul EICP și al învățământului primar și
secundar, îndeosebi al celor din zone defavorizate;
• Acces sporit la servicii educaționale de calitate în cadrul învățământului terțiar, în special la
46

acelea care vor asigura o legătură mai bună cu mediul de cercetare și/sau o cooperare mai
strânsă cu sectorul comercial;
• Acces sporit la servicii educaționale de calitate în cadrul învățământului liceal (licee tehnologice și
infrastructură IVET și posibilități de învățare pe tot parcursul vieții), cu accent pe sectoarele cu
potențial de creștere, evidențiate în cadrul Strategiei Naționale pentru Competitivitate;
FSE:
• Participare sporită la educația și îngrijirea timpurie și la educația preșcolară, îndeosebi pentru
populația de etnie romă și cea din zone rurale, prin măsuri de investiții nemateriale;
• Reducerea gradului de neînscriere la școală și de părăsire timpurie a școlii în cadrul
învățământului obligatoriu, îndeosebi pentru învățământul liceal, zonele rurale, populația de
etnie romă și persoanele cu nevoi de educație speciale, prin măsuri de investiții nemateriale;
• Grad sporit de participare la învățământul terțiar, IVET, VET și programele de învățare pe tot
parcursul vieții, prin măsuri de investiții fără caracter obligatoriu;
• Risc redus de excluziune digitală, în special în zonele rurale și regiunile mai puțin dezvoltate ale
României, prin măsuri de investiții fără caracter obligatoriu;
• Deficite reduse de cercetători calificați;
• Reținere îmbunătățită a personalului în sectorul cercetării;
• Capacitate sporită a instituțiilor de educație și formare și a furnizorilor din acest domeniu în ceea
ce privește competențele de predare, metodele de predare și programele școlare;
FEADR:
• Participarea sporită la programe pe termen scurt de formare și de formare profesională în
sectoarele agricultură și alimentație.
OT 11: Creșterea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și o
administrație publică eficientă
FSE:
• Capacitate sporită de evaluare a impactului politicilor în domeniul educației și sănătății;
• Sisteme și proceduri pentru coordonarea și monitorizarea politicilor și strategiilor publice
dezvoltate și puse în aplicare;
• Mecanisme de consultare și participare la procesul decizional dezvoltate și puse în aplicare;
• Sisteme și instrumente moderne de creștere a performanței în instituțiile publice dezvoltate și
puse în aplicare;
• Competențe crescute ale angajaților din cadrul instituțiilor și autorităților publice;
• Sistem integrat de gestionare a resurselor umane instalat;
• Grad crescut de satisfacție al cetățenilor și întreprinderilor cu privire la calitatea serviciilor
publice;
• Capacitate organizațională și administrativă consolidată a instituțiilor judiciare și resurse umane
dezvoltate;
FEDR:
• Acoperire și eficiență crescută a sistemului de înregistrare, pentru a înlătura blocajele curente în
implementarea investițiilor și a proiectelor.
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Anexa 4 – Logica intervenției Acordului de Parteneriat
PROVOCARE
COMPETITIVITATE ȘI
DEZVOLTARE LOCALĂ

OBIECTIV TEMATIC
OT 1 - Consolidarea
cercetării, a dezvoltării
tehnologice și a inovării

NEVOI DE DEZVOLTARE
1. Crearea unui mediu public de C-D mai
compact și mai modern, care să se
concentreze asupra nevoilor economiei,
schimbărilor sociale și tehnologiilor în care
România are potențial de clasă mondială,
pe baza principiilor specializării inteligente
și pentru a crește gradul de comercializare
și internaționalizare a cercetării;
2. Promovarea unei culturi a
antreprenoriatului și inovării în întregul
system educațional și în companii, care să
fie în legătură cu toate formele de sprijin,
financiar, managerial, tehnic sau creator
necesare pentru a valorifica potențialul
latent care există în rândul populației și
firmelor din
România.
3. Adaptarea activităților de cercetare la
nevoile fermierilor și facilitarea accesului
acestora la cercetare, rezultatele inovării și
la servicii de consiliere de calitate.

REZULTATE
FEDR:
•
Niveluri mai mari de investiții
în CDI, atât în sectorul public,
cât și în cel privat;
•
un număr în creștere de
întreprinderi mici și mijlocii
inovatoare;
•
o distribuție mai bună a
activității CDI în toate
regiunile României.
FEADR:
•
Număr sporit de acțiuni de
cooperare; crearea de grupuri
operaționale în cadrul
Parteneriatului european
pentru inovare pentru
productivitate și durabilitate
în domeniul agricol;
•
dezvoltarea unui număr tot
mai mare de produse, practici,
procese și tehnologii noi și
aplicarea acestora la nivel de
exploatații agricole și în
industria alimentară.
Contribuția strategică:
Rezultatele de mai sus vor
contribui la îndeplinirea
obiectivului României de a investi
2% din PIB în C-D până în anul
2020.

PRIORITĂȚI DE FINANȚARE
•
Sprijinul acordat investițiilor în CDI și
parteneriatelor de cercetare între întreprinderi și
institute de cercetare în vederea încurajării
transferului de cunoștințe, tehnologie și personal
cu înalte competențe CDI și a dezvoltării
produselor și serviciilor bazate pe CDI în
sectoarele economice cu potențial de creștere;
•
Promovarea instrumentelor financiare de
atenuare a riscurilor investițiilor private în
cercetare și inovare și stimularea întreprinderilor
inovatoare nou create sau rezultate din sciziune;
•
Dezvoltarea infrastructurii de cercetare publică
și privată din clusterele existente sau în formare,
centrele de excelență și a alte tipuri de structuri
de cercetare (naționale/regionale/UE), cât și din
domeniile definite ca priorități pe baza
potențialului existent și/sau a avantajului
concurențial, precum domeniul sănătății;
•
Exploatarea potențialului pentru excelență în
domeniul cercetării și inovării prin crearea
sinergiilor cu acțiunile de promovare a CDI din
cadrul programului Orizont 2020;
•
Crearea și dezvoltarea unei infrastructuri suport
pentru inovare și transferul de tehnologie din
sectoarele public și privat (inclusiv domeniul
maritim), având la bază principiile specializării
inteligente, mai ales în regiunile mai puțin
dezvoltate ale României;
•
Servicii de consultanță pentru fermieri, în
vederea îmbunătățirii performanței economice și
de mediu;
•
Încurajarea colaborării între sectorul
agricol/agro-alimentar, industria forestieră și
industria alimentară, sectorul educației și
cercetării și al consultanței în vederea utilizării

48

•
•

OT 2 - Îmbunătățirea
accesului la tehnologia
informației și
comunicațiilor, a utilizării
și a calității acesteia

Consolidarea mediului de afaceri digital

FEDR:
•
Piețe mai dinamice și mai
competitive pe întreg
teritoriul României, cu
câștiguri asociate pentru
consumatori, rezultate din
creșterea gradului de utilizare
a comerțului electronic;
•
îmbunătățirea serviciilor
publice și reducerea sarcinii
administrative, atât pentru
întreprinderi, cât și pentru
cetățeni, rezultată din
implementarea programului
e-guvernare 2.0

•
•
•
•

•
OT 3 - Îmbunătățirea
competitivității IMMurilor, a
sectorului agricol și a
sectorului pescuitului și
acvaculturii

1.

2.

Extinderea și creșterea continuă,
inclusiv pe piața internațională, a
sectoarelor industriei prelucrătoare și
serviciilor cu valoare adăugată mare,
în special sectorul autovehiculelor, al
produselor și serviciilor TIC și al
procesării alimentelor și băuturilor;
Transformarea sectoarelor
tradiționale ale României sănătate/produse farmaceutice,

FEDR:
•
Creșterea ratei de
supraviețuire a IMM-urilor
nou create;
•
Creșterea productivității IMMurilor.
FEADR:
•
Creșterea productivității și
valorii adăugate în sectoarele
agriculturii, silviculturii și

•

•

rezultatelor proiectelor pilot și a dezvoltării de
produse, practici, procese și tehnologii noi ca
soluții aplicate în domeniul cercetării și inovării;
8. Adaptarea activităților de cercetare la nevoile
fermierilor și facilitarea accesului acestora la
cercetare și la rezultatele inovării.
Înființarea unor grupuri operative (fermieri,
cercetători, consultanți), care vor participa la
Parteneriatul European pentru Inovare privind
productivitatea și durabilitatea agriculturii.
Măsuri pentru încurajarea companiilor să adopte
TIC, inclusiv aplicațiile și inovațiile din comerțul
electronic;
Măsuri de dezvoltare a instrumentelor de eguvernare pentru mediul de afaceri și cetățeni
(e-guvernare 2.0);
Măsuri de dezvoltare a tehnologiilor de cloud
computing și de colaborare prin rețele sociale de
comunicare;
Măsuri de promovare a serviciilor publice
moderne online prin care să se asigure
interoperabilitatea diverselor sisteme
neintegrate în toate sectoarele, regiunile și la
nivel național (o mai bună coordonare și
eficiență a resurselor publice ce vor fi alocate) și
accesul la standarde deschise pentru creșterea
transparenței și a eficienței administrative;
Măsuri de asigurare a securității rețelelor și
sistemelor.
Măsuri de îmbunătățire a productivității IMMurilor și de creare a condițiilor pentru
oportunități de dezvoltare și pentru inovare,
inclusiv susținerea investițiilor tehnologice
avansate, aplicarea proiectării și altor aptitudini
creative, consolidarea accesului la sprijinul
pentru planificarea afacerilor, la consultanță
tehnică și piețe internaționale;
Măsuri de îmbunătățire a accesului la finanțare,
inclusiv, din punct de vedere al furnizorilor, prin
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3.

4.
5.
6.

7.

8.

turism, textile/pielărie, lemn/mobilier,
industrii creative,
energie/managementul mediului și
agricultură, silvicultură și pescuit, în
care există potențial de creștere,
pentru sporirea valorii adăugate sau
pentru susținerea activității pe termen
mediu prin exploatarea nișelor
specializate sau prin creșterea
competitivității prin inovare și
dezvoltarea pieței;
Restructurarea, consolidarea și
diversificarea exploatațiilor agricole
pentru a îmbunătăți competitivitatea
și viabilitatea acestora, precum și
adoptarea unor practici de producție
și marketing moderne și inovatoare;
Atragerea tinerilor specializați în
sectorul agricol;
Creșterea valorii adăugate generate
de sectorul agro-alimentar;
Îmbunătățirea competitivității și
antreprenoriatului în resursele
piscicole și acvacultură;
Îmbunătățirea radicală a mediului de
afaceri în ceea ce privește
disponibilitatea resurselor financiare
pentru investiții, transparența și
predictibilitatea politicilor și
proporționalitatea administrației și a
procesului de reglementare, inclusiv
prin îmbunătățirea utilizării TIC de
către autorități;
Nevoia de prioritizare a creării de
locuri de muncă și creșterii
„economiei albastre”.

industriei alimentare;
Reducerea polarizării
exploatațiilor agricole;
•
Creșterea procentului de
ferme gestionate de tineri
fermieri calificați.
FEMP:
•
Creșterea productivității și
valorii adăugate în sectorul
pescuitului și acvaculturii.

•

Contribuția stategică:
Rezultatele de mai sus vor
contribui în mod indirect la
îndeplinirea obiectivului de
încadrare în muncă a 70% din
populația între 20 și 64 de ani până
în 2020.

•

•

•

•
•

•
•

•

•

asigurarea unei game de instrumente financiare
adecvate și, în cazul beneficiarilor, prin acțiuni
flexibile de sprijinire a disponibilității investițiilor,
precum planuri de afaceri, informări privind
cerințele investitorilor, consolidarea
managementului financiar etc.;
Măsuri în vederea formării unei rețele de afaceri
pentru a încuraja transferul de cunoștințe și
pentru a facilita participarea la lanțurile de
aprovizionare, inclusiv cele de la scară
internațională;
Acțiuni integrate – asistență pe teren, pentru
competențe, investiții – în vederea atragerii de
investiții în regiunile mai puțin dezvoltate ale
României;
Măsuri de facilitare a restructurării și de
consolidare, diversificare și îmbunătățire a
performanței economice a fermelor, în special a
celor mici și mijlocii, inclusiv de irigare a
acestora;
Măsuri de facilitare a reînnoirii generațiilor în
sectorul agricol, inclusiv apariția tinerilor
fermieri calificați;
Măsuri de îmbunătățire și adaptare a
infrastructurii agricole și silvice, precum drumuri
de acces pentru exploatațiile agricole și
forestiere;
Măsuri de creștere a valorii adăugate generate
de sectorul pomiculturii;
Măsuri de îmbunătățire a performanței
economice a producătorilor primari, printr-o mai
bună integrare a acestora în lanțul alimentar și
prin dezvoltarea circuitelor scurte de
aprovizionare;
Măsuri de sprijinire a activităților de prevenire și
gestionare a riscurilor agricole prin fonduri
mutuale și de facilitare a accesului la
instrumente financiare;
Măsuri de sprijinire a creșterii și modernizării
industriei agro-alimentare, întărirea capacității
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•
•
•
OT 8 - Promovarea
ocupării durabile și de
calitate a forței
de muncă și sprijinirea
mobilității forței de
muncă

Atragerea de investiții pentru regiunile mai
puțin dezvoltate ale României, printr-o
abordare integrată care să cuprindă
infrastructura, siturile, competențele și
sprijinirea investițiilor.

•

Creșterea valorii adăugate și a
calității resurselor turistice
locale

•
•

sale de a adăuga valoare produselor agricole, în
special în sectorul pomiculturii;
Crearea și oferirea de servicii de consultanță în
sectorul pisciculturii;
Colaborarea între pescari/fermieri și experți din
domeniul acvaculturii;
Măsuri de creștere a competitivității activităților
maritime și marine prin parteneriat și inovare.
Valorificarea potențialului turistic local pentru
dezvoltare economică locală;
Măsuri de încurajare a dezvoltării locale bazate
pe produse și servicii culturale locale
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POPULAȚIA ȘI
ASPECTELE
SOCIALE

OT 8 - Promovarea
ocupării durabile și de
calitate și sprijinirea
mobilității forței de
muncă

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Integrarea durabilă pe piața
muncii a tinerilor NEET (care nu
sunt încadrați profesional și nu
urmează niciun program
educațional sau de formare);
Creșterea participării pe piața
muncii a solicitanților de locuri de
muncă și a persoanelor inactive,
îndeosebi a șomerilor pe termen
lung, a lucrătorilor mai în vârstă
(grupa de vârstă 55-64 de ani), a
persoanelor de etnie romă, a
persoanelor cu handicap și a
celor din zonele rurale;
Reducerea disparităților
regionale și teritoriale și
creșterea mobilității forței de
muncă;
Îmbunătățirea corelării serviciilor
de ocupare și de dezvoltare a
forței de muncă cu nevoile în
schimbare ale pieței muncii în
sectoarele prioritare identificate
în Strategia Națională pentru
Competitivitate și în Strategia
Națională pentru CDI 2014-2020;
Creșterea oportunităților de
ocupare;
Diversificarea economiei rurale
prin promovarea creării și
dezvoltării de afaceri și locuri de
muncă în afara agriculturii;
Diversificarea economiei
pescuitului și acvaculturii cu
scopul de a stimula ocuparea și
crearea de afaceri în acest
domeniu;
Modernizarea sistemului SPO și
consolidarea capacității sale
administrative de a furniza

FSE:
•
Participare crescută pe piața
muncii a persoanelor din
categoria NEET, a solicitanților
de locuri de muncă (șomeri,
indiferent dacă primesc ajutor
de șomaj sau nu) și a
persoanelor inactive; mai
multe oportunități de
angajare prin sprijinirea
antreprenoriatului în zonele
sărace;
•
Capacitate sporită a
întreprinderilor de a formula
și pune în aplicare politici
privind resursele umane, în
scopul adaptării la schimbările
pieței muncii din sectoarele
prioritare;
•
Capacitate crescută a SPO în
ceea ce privește analiza și
prognozele pieței muncii, în
vederea unei mai bune
corelări a competențelor cu
cerințele de pe piața muncii și
în vederea furnizării de servicii
personalizate, precum și
măsuri preventive pe piața
muncii.
FEADR:
•
Oportunități mai numeroase
de angajare în afara
agriculturii în zonele rurale;
creșterea ponderii sectoarelor
secundar și terțiar în
economia zonelor rurale.
FEPAM:
•
Mai multe oportunități de
angajare;
•
O mai mare diversificare a

•

•

•

•

Acțiuni concepute pentru stimularea participării
tinerilor din categoriaNEET în activitatea
economică prin intermediul unei abordări
multidimensionale (consiliere, servicii
personalizate, formare profesională, sprijin
financiar pentru înființarea de întreprinderi,
recunoașterea competențelor dobândite în
contexte formale și non-formale, stimulente
financiare pentru angajatori în scopul creării de
noi oportunități de angajare și al organizării de
programe de ucenicie și stagii, acțiuni în vederea
creșterii mobilității interne/naționale a forței de
muncă, etc.);
O combinație de acțiuni specifice și de integrare
ce vizează îmbunătățirea accesului la piața
muncii pentru solicitanții de locuri de muncă și
persoanele inactive, cu un accent deosebit pe
șomerii pe termen lung, persoanele cu un nivel
scăzut de calificare, lucrătorii mai în vârstă,
persoanele de etnie romă, persoanele cu
handicap și cele din zonele rurale, prin
intermediul unei abordări multidimensionale
(Notă: în cadrul obiectivului tematic 8 urmează
să fie finanțate măsuri pentru dezvoltarea forței
de muncă ce vizează șomerii și persoanele
inactive, în timp ce în cadrul obiectivului tematic
10 (învățare pe tot parcursul vieții) urmează să
fie finanțate măsuri pentru cei care au deja un
loc de muncă);
Sprijin pentru actualizarea competențelor
solicitanților de locuri de muncă șomeri și a
forței de muncă afectate de restructurarea
industrială și, în special, a celor din comunitățile
agricole și piscicole afectați de reducerea
ocupării forței de muncă, reducere care este de
natură să însoțească creșterea competitivității;
Acțiuni de sprijin care au ca scop consolidarea
creării de locuri de muncă, sprijinirea eforturilor
de recrutare din partea întreprinderilor, în
special a IMM-urilor, creșterea adaptabilității
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servicii de ocupare
active/personalizate (cum ar fi
orientarea profesională,
consilierea, mentoratul, formarea
profesională, căutarea de locuri
de muncă, găsirea de locuri de
muncă potrivite cu profilul
candidatului, etc.), precum și
măsuri preventive de ocupare,
inclusiv printr-o abordare bazată
pe parteneriat

•

activității economice în
sectoarele pescuitului și
acvaculturii
Dezvoltarea locală a zonelor
de pescuit din România

•

•
•

•

•

Contribuția strategică:
Rezultatele de mai sus vor
contribui la îndeplinirea
obiectivului României de a atinge o
rată a ocupării de 70% pentru
grupa de vârstă 20-64 de ani, până
în 2020.

întreprinderilor la schimbare prin promovarea de
modele inovatoare de organizare a muncii,
formarea pentru cei din pozițiile de conducere
ale companiilor, plasarea personalului
disponibilizat și schimbul de bune practici pentru
angajații întreprinderilor din același sector,
planificarea strategică pe termen lung în
întreprinderi în scopul anticipării schimbărilor,
mecanisme de planificare previzională a locurilor
de muncă și a competențelor și luarea de măsuri
privind nevoile viitoarele în materie de
competențe;
Sprijinirea acțiunilor privind activități
profesionale independente, antreprenoriat și
crearea de întreprinderi, inclusiv prin
intermediul instrumentelor financiare;
Sprijinirea noilor unități de prelucrare alimentară
în scopul stimulării creării de locuri de muncă;
Crearea de noi întreprinderi prin scheme de
sprijin pentru înființarea de microîntreprinderi și
întreprinderi mici în sectorul non-agricol și
dezvoltarea de activități non-agricole în zonele
rurale;
Diversificarea sectorului pescuitului și
acvaculturii prin crearea de noi locuri de muncă
și întreprinderi, precum și promovarea
dezvoltării locale și a noilor surse de venit în
zonele piscicole;
Consolidarea capacității SPO de a oferi consiliere
individuală, orientare, sisteme de gestionare a
carierei, servicii de plasare și recrutare, servicii
de corelare a competențelor candidaților cu
cerințele angajatorilor, formarea și reconversia
profesională și programe de activare și de
consolidare a activităților proprii în zonele rurale
și în comunitățile defavorizate. De asemenea,
trebuie să realizeze prognoze și analize ale pieței
muncii, să dezvolte parteneriate cu alte părți
interesate (furnizori privați, autorități
educaționale, angajatori, parteneri sociali și
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OT 9 - Promovarea
incluziunii sociale,
combaterea sărăciei și a
oricărei forme de
discriminare

1.

2.

3.

4.

5.

Reducerea, prin măsuri integrate
(în domeniul educației, ocupării,
locuințelor, asistenței medicale și
sociale, precum și acțiuni de
combatere a discriminării), a
incidenței sărăciei și excluziunii
sociale suferite de grupurile
vulnerabile identificate;
Promovarea economiei sociale și
asigurarea de sprijin pentru
structurile economiei sociale cu
scopul de a sprijini integrarea
socială și pe piața muncii a
grupurilor vulnerabile;
Îmbunătățirea infrastructurii de
bază și a accesului la servicii în
vederea promovării dezvoltării
economice și reducerii sărăciei în
așezările rurale și în zonele
urbane sărace, inclusiv în zonele
piscicole;
Dezvoltarea unui sistem de
asistență socială accesibil și de
calitate, inclusiv dezvoltarea de
tipuri de servicii alternative
pentru a asigura tranziția de la
centrele de tip rezidențial
clasice/de mari dimensiuni la
servicii bazate pe comunitate;
Îmbunătățirea accesului la servicii
medicale orientate spre
comunitate, asistență medicală în

FSE:
•
Reducerea riscului de sărăcie
în comunitățile marginalizate
prin măsuri de investiții
„flexibile “ce fac parte din
proiecte integrate, inclusiv de
dezvoltare locală plasată sub
responsabilitatea comunității;
•
o mai bună incluziune socială
pentru alte grupuri
defavorizate, cum ar fi
persoanele care suferă de
dependența de substanțe,
violență domestică, victime
ale traficului de persoane și
persoane private de libertate
sau în perioadă de
probațiune;
•
accesul sporit la servicii de
calitate bazate pe comunitate,
prin măsuri de investiții
„flexibile “în afara proiectelor
integrate;
•
capacitatea sporită a
serviciilor bazate pe
comunitate în vederea
furnizării de servicii la
standarde adecvate, prin
măsuri de investiții
nemateriale;
•
eficiență și eficacitate sporite

•

•

•

•

ONG-uri, etc.) în vederea anticipării nevoilor
pieței muncii și asigurării unei mai bune corelări
a competențelor, să asigure rezultate de activare
mai bune și o comunicare mai bună cu
angajatorii, să dezvolte o dată de bază integrată
a tinerilor din categoria NEET, care să proiecteze,
să adapteze și să îmbunătățească procedurile de
muncă, inclusiv prin coordonarea unora dintre
acestea, precum și prin formarea personalului
Acțiuni integrate pentru a răspunde nevoilor
persoanelor, grupurilor și comunităților
vulnerabile, inclusiv acțiuni de îmbunătățire a
participării lor educaționale, integrarea lor pe
piața muncii, accesul la locuințe, servicii sociale,
de sănătate și culturale, precum și acțiuni de
combatere a discriminării;
Exploatarea potențialului inovator al modelelor
de economie socială (inclusiv ocupare protejată
pentru persoanele vulnerabile) în vederea
adaptării la schimbările din societate și a
integrării și incluziunii sociale pe piața muncii a
grupurilor vulnerabile și tranziția lor către
modele de afaceri, dezvoltarea serviciilor locale
acolo unde nu funcționează modelele de piață,
generând astfel noi locuri de muncă și incluziune
socială;
Dezvoltarea unui sistem de asistență socială
echitabil, durabil, accesibil și de înaltă calitate,
prestații și servicii sociale (de exemplu: case
protejate, case de tip familial, asistență la
domiciliu, centre de zi, servicii medicale și sociale
integrate în cadrul comunității, centre de
îngrijire și cazare temporară, etc.) care vor
sprijini trecerea de la instituții de tip rezidențial
la servicii bazate pe comunitate, asigurate de
furnizori de servicii sociale publici și privați,
inclusiv prevenirea instituționalizării și sprijinul
specific pentru infrastructura bazată pe
comunitate;
Consolidarea capacității furnizorilor de servicii
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6.

7.

8.

cadrul comunității, asistență
primară și ambulatorie, și
creșterea calității acestora,
precum și optimizarea integrării
serviciilor medicale și sociale
pentru a se adresa grupurilor
vulnerabile;
Creșterea capacității de a aborda
eficient deficiențele în ceea ce
privește sănătatea mamei și a
copilului printr-un acces mai bun
la personal medical competent,
asistenți medicali
comunitari/mediatori sanitari
pentru comunitățile de romi,
capabili să furnizeze servicii în
cadrul comunității destinate
persoanelor aflate în situație de
risc și să le orienteze spre alte
servicii medicale și sociale;
Consolidarea capacității de a
asigura accesul echitabil la
asistență terțiară de nivel înalt,
optimizată la nivel regional, care
să poată îmbunătăți indicatorii de
sănătate pentru patologiile
prioritare relevante care
afectează în mod disproporționat
populația săracă și sunt
responsabile pentru o mare parte
a decalajelor în ceea ce privește
morbiditatea și mortalitatea în
rândul adulților (de exemplu,
cancer, boli cardiovasculare,
diabet, tulburări mintale, boli
rare, tuberculoză);
Îmbunătățirea eficienței
sistemului prin utilizarea
instrumentelor de tehnologie a
informației și comunicațiilor (TIC)
în cadrul serviciilor de

ale sistemului de asistență
socială;
•
o mai bună capacitate a
sistemului de sănătate,
inclusiv pentru aplicarea
măsurilor de prevenire, prin
măsuri de investiții
nemateriale;
•
numărul crescut și capacitatea
îmbunătățită a structurilor de
economie socială.
FEDR:
•
un număr mai mic de
persoane expuse riscului de
sărăcie și excluziune socială în
comunitățile urbane
marginalizate prin măsuri de
investiții „rigide“;
•
accesul sporit la servicii de
sănătate de calitate, bazate pe
comunitate, prin investiții
„rigide“.
FEADR:
•
reducerea riscului de sărăcie
în mediul rural prin măsuri de
investiții în infrastructura la
scală mică, respectiv drumuri,
alimentarea cu apă,
canalizare, educație, sănătate
și patrimoniu cultural, inclusiv
prin intermediul abordării
LEADER;
•
acces mai bun al populației
din mediul rural la servicii și
infrastructură de bază

Contribuția strategică:
Rezultatele de mai sus vor
contribui la îndeplinirea

•

•

•

•

•

•

publici și privați de a asigura servicii de calitate,
bazate pe comunitate, de îngrijire pentru copii,
persoane cu handicap, persoane cu probleme de
sănătate mintală și vârstnici (cu precădere în
zonele subdezvoltate);
Sensibilizarea publicului cu privire la problemele
sociale și de sănătate, inclusiv discriminarea,
promovând responsabilitatea socială în rândul
publicului larg și dezvoltând o cultură proactivă,
orientată spre voluntariat și participare;
Investiții în infrastructura medicală esențială din
spațiile prioritare selectate: spitale regionale de
urgență, spitale județene de urgență, centre de
asistență ambulatorie și centre
comunitare/socio-medicale;
Creșterea accesului la asistență medicală și la
tratamente de calitate pentru cei vulnerabili și
insuficient deserviți prin: accentul pus pe
consolidarea asistenței medicale primare
(asistență medicală comunitară/mediere
sanitară și medici de familie), pe integrarea
serviciilor medicale și sociale la nivel de
comunitate, pe accesul la servicii de calitate de
tip ambulatoriu și servicii medicale de urgență;
Îmbunătățirea serviciilor de sănătate maternă și
de pediatrie în comunitățile/județele/regiunile
cu un nivel înalt de mortalitate infantilă, inclusiv
prin consolidarea asistenței medicale
comunitare/medierii sanitare pentru
comunitățile rome și îmbunătățirea accesului la
asistență de nivel înalt;
Furnizarea de programe de prevenire a
bolilor/depistarea timpurie/screening la nivel de
comunitate referitoare la prioritățile de sănătate
definite în Strategia Națională pentru Sănătate
(de exemplu, cancer, boli cardiovasculare,
diabet, tulburări mintale, boli rare, tuberculoză și
alte boli transmisibile ce pot fi prevenite);
Consolidarea cunoștințelor și competențelor
profesioniștilor din domeniul sănătății și al
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9.

eincluziune, e-sănătate și easistență socială;
Recalificarea profesioniștilor în
managementul resurselor umane
din domeniul asistenței medicale
și al protecției sociale

obiectivului României ca până în
2020 numărul persoanelor care se
confruntă cu sărăcia și excluziunea
socială
sau sunt expuse riscului de sărăcie
și excluziune socială să se fi redus
cu 580 000 de persoane.
Rezultatele vor contribui în mod
indirect la atingerea obiectivului
României de a reduce rata de
părăsire timpurie a școlii sub 11,3%
și ca 70% dintre persoanele cu
vârste cuprinse între 20 și 64 de ani
să aibă un loc de muncă.

•

•

•

•

OT 10 - Investiții în
educație, formare și

1.

îmbunătățirea accesului, participării și
calității EICP;

FEDR:
•
Acces sporit la servicii

•

asistenței sociale (de exemplu, lucrătorii sociali și
medicii și asistentele de familie, personalul din
cadrul serviciilor ambulatorii de specialitate,
servicii sanitare de urgență, protocoale și ghiduri
clinice ale spitalelor de urgență, etc., precum și
personalul ce gestionează registrul de pacienți,
cardul electronic de sănătate, TIC, telemedicină,
etc.) ca o condiție prealabilă pentru creșterea
calității serviciilor;
Sprijin pentru regenerarea fizică, economică și
socială a comunităților sărace din zonele urbane,
inclusiv prin dezvoltare locală plasată sub
responsabilitatea comunității, precum și prin
sprijin pentru infrastructura sportivă/centre
culturale multifuncționale în vederea
obiectivelor specifice de incluziune socială și
pentru economia socială;
Încurajarea dezvoltării locale a zonelor rurale
prin investiții în toate tipurile de infrastructură
de mici dimensiuni, (inclusiv, de exemplu,
drumurile locale, alimentarea cu apă și
infrastructura de canalizare, în mod
complementar cu Programul Operațional
Infrastructură Mare) și prin
înființarea/îmbunătățirea serviciilor locale de
bază destinate populației rurale (de exemplu,
infrastructura educațională și socială, inclusiv
cea din domeniul agricol și investițiile în
conservarea patrimoniului cultural).
Infrastructura la scară mică, respectiv drumurile,
va fi vizată cu scopul îmbunătățirii legăturilor
și/sau provocărilor legate de dezvoltarea
economică, cu scopul de a reduce sărăcia din
mediul rural;
Promovarea dezvoltării locale și a unei mai bune
guvernanțe în zonele rurale prin strategii LEADER
de dezvoltare locală bazate pe comunitate
(întocmite de Grupurile de Acțiune Locală
creșterea calității și a accesibilității din punct de
vedere financiar a serviciilor de educație și
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formare profesională
pentru dezvoltarea
competențelor și
învățare pe tot parcursul
vieții

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

îmbunătățirea accesibilității, calității și
rezultatelor învățării în învățământul
obligatoriu;
creșterea atractivității învățământului
primar și secundar, inclusiv
învățământul profesional și tehnic
inițial (IVET), utilizând, de asemenea,
TIC;
îmbunătățirea calității și a relevanței
învățământului profesional și tehnic
(atât IVET, cât și CVT) și a
învățământului terțiar în raport cu
nevoile pieței muncii;
îmbunătățirea accesului la
învățământul terțiar și susținerea
participării la acesta;
sporirea accesibilității și calității
programelor de învățare pentru adulți,
precum și a participării la acestea;
modernizarea competențelor
angajaților în conformitate cu
cerințele noi privind competențele în
sectoarele prioritare identificate în
Strategia Națională pentru și Strategia
națională în domeniul cercetării,
dezvoltării tehnologice și inovării
pentru perioada 2014-2020, în
vederea sporirii adaptabilității și
productivității acestora prin
stimularea participării lor la programe
de învățare pe tot parcursul vieții
[Notă: în baza OT 8 urmează să fie
finanțate măsuri pentru dezvoltarea
forței de muncă, orientate către
persoanele care caută un loc de
muncă și persoanele inactive, iar în
baza OT 10 (învățarea pe tot parcursul
vieții), vor fi finanțate măsuri pentru
persoanele angajate];
sprijin pentru consolidarea unui
sistem pentru învățarea pe tot

•

•

educaționale de calitate în
cadrul EICP și al
învățământului primar și
secundar, îndeosebi al celor
din zone defavorizate;
acces sporit la servicii
educaționale de calitate în
cadrul învățământului terțiar,
în special la acelea care vor
asigura o legătură mai bună
cu mediul de cercetare și/sau
o cooperare mai strânsă cu
sectorul comercial;
acces sporit la servicii
educaționale de calitate în
cadrul învățământului liceal
(licee tehnologice și
infrastructură IVET și
posibilități de învățare pe tot
parcursul vieții), cu accent pe
sectoarele cu potențial de
creștere, evidențiate în cadrul
Strategiei Naționale pentru
Competitivitate.

FSE:
•
Participare sporită la educația
și îngrijirea timpurie și la
educația preșcolară, îndeosebi
pentru populația de etnie
romă și cea din zone rurale,
prin măsuri de investiții
nemateriale;
•
reducerea gradului de
neînscriere la școală și de
părăsire timpurie a școlii în
cadrul învățământului
obligatoriu, îndeosebi pentru
învățământul liceal, zonele
rurale, populația de etnie
romă și persoanele cu nevoi
de educație speciale, prin

•

•

•

•

•

•

îngrijire timpurie (0-6 ani), precum și a
participării la aceasta, în special pentru grupa de
vârstă 0-3 ani, îndeosebi pentru grupurile cu risc
crescut de PTS, cu accent pe populația de etnie
romă și cea din zonele rurale;
implementarea unor măsuri de prevenire,
intervenție și compensare pentru reducerea PTS,
inclusiv sprijin individualizat pentru elevii expuși
riscului de PTS, cu accent pe zonele rurale și cu
populație romă;
integrarea măsurilor de promovare a egalității de
șanse și a incluziunii, care cuprind sprijin total
(parcursuri educaționale alternative, precum
programe de educație și formare de tipul „a
doua șansă”, inclusiv IVET, mentorat etc.),
pentru asigurarea eficacității acestora;
consolidarea programelor școlare și o mai bună
integrare a TIC pentru a face procesul de
învățare atractiv în școli și în unitățile de
învățământ profesional și tehnic inițial, oferind
tinerilor înscriși în învățământul obligatoriu
oportunități de a se familiariza cu viitoarele
activități de la locul de muncă;
îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice
(ISCED 0-8 și ECE) în ceea ce privește asigurarea
calității, metode de predare inovatoare și
personalizate;
elaborarea și implementarea unui sistem de
monitorizare și anticipare a nevoilor de
competențe la nivelul angajatorilor și
monitorizarea inserției profesionale a
absolvenților (ISCED 3-6), inclusiv CVT;
o mai bună corelare între formarea profesională
și tehnică inițială și continuă și nevoile pieței
muncii, asigurând calitatea și relevanța ofertei
de formare, inclusiv prin învățarea bazată pe
activități, acordând prioritate sectoarelor
competitive și/sau sectoarelor tradiționale cu
potențial de creștere, dar și potențialelor de
creștere de la nivel local/regional (subliniate în
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parcursul vieții și pentru dezvoltarea
instituțională a centrelor comunitare
pentru învățarea pe tot parcursul vieții
9. încurajarea învățării pe tot parcursul
vieții și a formării profesionale
(formare pe termen scurt/inițială) în
sectoarele agricultură și alimentație;
10. investiții în infrastructura educației și
formării;
11. reformarea resurselor umane în
sistemul de învățământ

măsuri de investiții
nemateriale;
•
grad sporit de participare la
învățământul terțiar, IVET,
VET și programele de învățare
pe tot parcursul vieții, prin
măsuri de investiții fără
caracter obligatoriu;
•
risc redus de excluziune
digitală, în special în zonele
rurale și regiunile mai puțin
dezvoltate ale României, prin
măsuri de investiții fără
caracter obligatoriu;
•
deficite reduse de cercetători
calificați;
•
reținere îmbunătățită a
personalului în sectorul
cercetării;
•
capacitate sporită a
instituțiilor de educație și
formare și a furnizorilor din
acest domeniu în ceea ce
privește competențele de
predare, metodele de predare
și programele școlare.
FEADR:
•
Participarea sporită la
programe pe termen scurt de
formare și de formare
profesională în sectoarele
agricultură și alimentație

•
•

•
•

•

•

•
Contribuția strategică:
Rezultatele de mai sus vor
contribui la îndeplinirea țintei
României pentru 2020 de reducere
a ratelor de părăsire timpurie a
școlii sub nivelul de 11,3% și de
finalizare a cursurilor din

Planurile de dezvoltare regională), promovând
parteneriatele în rândul părților interesate
relevante în vederea asigurării unei tranziții mai
bune de la școală la muncă, inclusiv inițiative
pentru dezvoltarea competențelor
antreprenoriale;
îmbunătățirea guvernanței și a managementului
instituțiilor de învățământ superior pentru a
crește calitatea predării și a cercetării;
creșterea relevanței programelor de învățământ
superior pentru nevoile pieței muncii și
monitorizarea capacității de inserție profesională
a absolvenților;
consolidarea parteneriatelor dintre universități,
companii și cercetare, inclusiv inițiative pentru
dezvoltarea competențelor antreprenoriale;
modernizarea învățământului terțiar prin
dezvoltarea studiilor postuniversitare și prin
susținerea internaționalizării învățământului
superior, inclusiv prin cercetare avansată și
mobilitate;
sprijinirea studenților netradiționali, în special a
celor din mediul rural, a celor de etnie romă și a
altor grupuri dezavantajate, precum și a adulților
în prezent cu vârste cuprinse între 23 și 27 de
ani, în ceea ce privește accesul și participarea la
învățământul terțiar, precum și obținerea de
rezultate pozitive în cadrul acestuia;
dezvoltarea resurselor umane ale instituțiilor
publice și de învățământ superior din domeniul
cercetării și dezvoltării; sprijinirea dezvoltării de
abilități de nivel superior în cadrul IMM-urilor;
stimularea angajatorilor în direcția dezvoltării
competențelor angajaților lor pentru a spori
productivitatea și adaptabilitatea acestora (prin
programe de ucenicie, recunoașterea
competențelor dobândite de aceștia în contexte
non-formale și informale, îndrumare, sprijin și
bonusuri de mobilitate), în conformitate cu
nevoile sectoarelor competitive cu potențial de
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învățământul terțiar de către cel
puțin 40% dintre tinerii cu vârste
cuprinse între 30 și 34 de ani.

•

•

•

•

•

creștere, precum și cu acele sectoare tradiționale
care se pot dezvolta, în vederea creșterii
competitivității prin inovare și dezvoltarea pieței
(evidențiate în Planurile de dezvoltare
regională);
creșterea gradului de participare la activitățile de
învățare pe tot parcursul vieții, în special prin
extinderea cererii și ofertei de programe de
învățare pe tot parcursul vieții de bună calitate
(inclusiv dezvoltarea/revizuirea calificărilor
pentru sectoarele prioritare), prin măsuri de
sprijin individuale (stimulente, servicii de îngrijire
etc.),
îndeosebi pentru persoanele care aparțin
categoriilor dezavantajate (persoane fără
calificări sau cu un nivel scăzut de calificare,
persoane din zonele rurale etc.), precum și
creșterea gradului de participare a angajaților la
activitățile de învățare pe tot parcursul vieții;
instituirea unui sistem de învățare pe tot
parcursul vieții și dezvoltarea instituțională a
centrelor comunitare de învățare în vederea
asigurării formării și educației în ceea ce privește
competențele de bază și cele transversale,
inclusiv competențele digitale, consiliere și
validarea studiilor anterioare, axarea pe
competențe mici și pe zonele rurale, inclusiv prin
validarea învățării non-formale și informale,
cuprinzând consolidarea capacității furnizorilor
de programe IVT și CVT de a oferi programe VET
corelate cu cererile pieței muncii și inițiative
privind dezvoltarea competențelor
antreprenoriale;
sprijin pentru informare, formare profesională
(formare pe termen scurt/inițială) și dobândirea
de competențe de către fermieri și cei implicați
în sectorul alimentar, inclusiv prin transferul de
cunoștințe privind noile practici în sectorul agroalimentar;
sprijin pentru activități demonstrative în vederea
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•

•

•

OT 2 - Îmbunătățirea
accesului la tehnologiile
informației și
comunicațiilor, a utilizării
și a calității acestora

1.

2.

OT 11 - Creșterea
capacității instituționale
a autorităților publice și

îmbunătățirea eficienței sistemului
prin utilizarea instrumentelor de
tehnologie a informațiilor și
comunicațiilor (TIC) în cadrul
serviciilor de eincluziune, e-sănătate și
e-asistență socială;
creșterea atractivității învățământului
primar și secundar, inclusiv a
învățământului profesional și tehnic
inițial (IVET), utilizând, de asemenea,
TIC.

Reformarea managementuluui resurselor
umane în sistemele de învățământ și de
sănătate.

FEDR:
•
Utilizarea sporită a TIC în
sectoarele educației,
asistenței sociale și sănătății

•
•

•

•

FSE:
•
Capacitate sporită de evaluare
a impactului politicilor în

•

transferului de cunoștințe privind noile practici
din sectorul agro-alimentar;
sprijin pentru infrastructura educațională și
dezvoltarea resurselor în EICP, școlile primare și
gimnaziale, îndeosebi cele din zonele
dezavantajate;
sprijin pentru infrastructura educațională și
dezvoltarea resurselor în învățământul liceal
(licee tehnologice, infrastructura IVET și
posibilități de învățare pe tot parcursul vieții)
(Notă: vor fi vizate instituții educaționale pentru
serviciile de învățare pe tot parcursul vieții prin
centrele comunitare pentru învățarea pe tot
parcursul vieții de la nivel regional/județean).
sprijin pentru infrastructura educațională și
dezvoltarea resurselor în învățământul terțiar,
îndeosebi pentru cele care asigură o legătură
mai bună cu mediul de cercetare și/sau
cooperare cu mediul de afaceri.
Creșterea utilizării serviciilor de e-incluziune și
utilizarea TIC în educație și sănătate prin:
îmbunătățirea calității educației prin TI, pe baza
activităților curriculare și extracurriculare, cu
ajutorul instrumentelor de acces deschis, cum ar
fi OER și instrumentele sociale Web 2.0;
asigurarea interoperabilității sistemelor
informatice medicale și introducerea sistemelor
de telemedicină accesibile, care urmează să fie
utilizate în relațiile doctor-pacient;
dezvoltarea sistemului de e-asistență socială
[prin actualizarea sistemului SAFIR + actualizarea
sau dezvoltarea celor două componente (publică
și restricționată) ale registrului cu furnizorii de
servicii], contribuții TIC (software, hardware)
pentru sporirea gradului de colectare a datelor,
monitorizarea și evaluarea în domeniul asistenței
sociale.
Consolidarea capacității administrative a
factorilor de decizie din sectorul educației, atât
de la nivel central cât și local, în ceea ce privește
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a părților interesate și o
administrație publică
eficientă

INFRASTRUCTURA

domeniul educației și sănătății

OT 2 - Îmbunătățirea
accesului la tehnologiile
informației și
comunicațiilor, a utilizării
și a calității acestora

depășirea incapacității pieței de a furniza
infrastructura NGA și serviciile conexe
prevăzute de Strategia Națională privind
Agenda Digitală pentru România și de
Planul național de dezvoltare a
infrastructurii pentru acces de generație
următoare.

OT 7 - Promovarea
transportului durabil și
eliminarea blocajelor
apărute în infrastructura
rețelelor importante

1.

2.
3.

îmbunătățirea accesibilității României
și a regiunilor sale și conectivității
acestora cu piețele, reducându-se
astfel semnificativ obstacolele în calea
dezvoltării și diversificarea lor, în
contextul MPGT;
îmbunătățirea guvernanței în sectorul
transporturilor;
îmbunătățirea sustenabilității
sistemului mixt de transport din
România și atractivității alternativelor
la transportul rutier.

Contribuție strategică:
Rezultatul mai sus menționat va
contribui indirect la îndeplinirea
țintei României pentru 2020
privind:
•
reducerea nivelurilor de
părăsire timpurie a școlii sub
11,3%;
•
încheierea studiilor din
învățământul terțiar de către
cel puțin 40% dintre
persoanele cu vârste cuprinse
între 30 și 34 de ani;
•
o reducere cu cel puțin 580
000 a numărului de persoane
vizate de riscul sărăciei și al
excluziunii sociale.
FEDR:
•
acoperire extinsă a rețelelor
NGN de cel puțin 30 Mbps,
inclusiv în zonele rurale;
•
nivel sporit de preluare a
serviciilor NGA în bandă largă,
atât de către întreprinderi, cât
și de către clienții de pe piața
internă.
FC și FEDR:
•
Timpi de călătorie reduși în
rețeaua TEN-T;
•
un sistem de transport mixt
mai sustenabil având în
vedere rețeaua feroviară
raționalizată și cota crescută a
transportului de mărfuri și de
pasageri care călătoresc pe
apă și pe căile ferate,
•
creşterea utilizării metroului
în Regiunea Bucureşti-Ilfov,

•

•
•

•
•

•

•

sistemele de asigurare a calității, monitorizare și
evaluare;
Consolidarea capacității factorilor de decizie,
atât de la nivel central cât și local cu privire la
formularea și implementarea de politici bazate
pe date concrete pentru a asigura progresul
procesului de reformă sanitară și de
descentralizare.

infrastructură de bandă largă rapidă și
ultrarapidă;
promovarea conexiunilor de tip NGN – pentru
asigurarea accesului la internet pentru
echipamente TIC de înaltă tehnicitate, precum și
utilizarea celor mai sofisticate servicii publice
online, într-un mod uniform din punct de vedere
geografic.
dezvoltarea infrastructurii rutiere pe rețeaua de
bază și pe rețeaua extinsă TEN-T;
dezvoltarea infrastructurii feroviare pe rețeaua
TEN-T de bază şi extinsă, inclusiv a
echipamentelor ERTMS și achiziția de material
rulant, în special prin finalizarea pe coridoarele
TEN-T;
sprijinirea dezvoltării transportului durabil prin
îmbunătățirea siguranței traficului și securității în
rețeaua TEN-T, pentru toate mijloacele de
transport;
modernizarea și dezvoltarea transportului
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•

îmbunătăţirea guvernanţei
sectorului de transporturi.
FEDR:
•
Creşterea siguranţei traficului
pentru toate modurile de
transport;
•
Timpi de călătorie reduși
datorită investițiilor în
sistemele de management a
transporturilor;
•
timpi de staţionare reduși în
vămi; creşterea accesibilităţii
regiunilor mai puțin
dezvoltate din România.
Contribuția strategică:
Rezultatele de mai sus vor
contribui în mod indirect la
îndeplinirea obiectivului României
pentru 2020 în ceea ce privește
reducerea emisiilor de gaze cu
efect de seră cu 20% față de 1990.

•

•

•

•

RESURSELE

OT 4 - Sprijinirea
tranziției către o
economie cu emisii
reduse de carbon în
toate sectoarele

1.

2.

3.

promovarea producerii și
distribuției de energie obținută
din SRE;
promovarea utilizării cogenerării
cu randament ridicat, pe baza
cererii de energie termică utilă
provenită din gaze naturale,
biomasă sau folosind gazele
reziduale din procesele
industriale;
îmbunătățirea eficienței

FEDR:
•
Utilizarea sporită a
transportului în comun urban;
•
Reducerea emisiilor de GES;
•
creșterea eficienței energetice
a clădirilor, domeniului public
și industriei;
•
creșterea accesului la servicii
ale rețelei inteligente;
•
creșterea cotei de energie din
surse regenerabile la

•

•

•
•

intermodal, în vederea fluidizării fluxului de
mărfuri care tranzitează România și reducerii
emisiilor de carbon în zonele urbane;
modernizarea și dezvoltarea infrastructurii
maritime și pe căi navigabile pe Dunăre și pe
canalele navigabile, în vederea promovării unui
sistem de transport ecologic și potențialul
transportului pe căile navigabile interioare ca
sector de creștere albastră. România va analiza
măsurile de consolidare a rolului transportului
pe ape interne în cadrul rețelei TEN-T;
dezvoltarea aeroporturilor unde acest lucru este
justificat, luând în considerare protecția mediului
sau dacă aceasta este însoțită de investiții
necesare pentru atenuarea sau reducerea
impactului negativ asupra mediului, pentru a
îmbunătăți conectivitatea și a sprijini mobilitatea
la nivel regional;
modernizarea vămilor, după caz, prin
îmbunătățirea infrastructurii vamale, inclusiv a
echipamentelor și sistemelor integrate pentru
securizarea vămilor, în scopul de a elimina
blocajele și de a reduce timpul de așteptare în
tranzit;
creșterea accesibilității zonelor din vecinătatea
rețelei TEN-T prin construirea, reabilitarea și
modernizarea conexiunilor secundare și terțiare
la rețea, inclusiv pasarele, în vederea eliminării
blocajelor și fluidizării traficului.
promovarea producerii și distribuției de energie
electrică și termică din surse de energie
regenerabile (biomasă, biogaz, energie
geotermală);
îmbunătățirea eficienței energetice în
întreprinderi prin sisteme de cogenerare cu
randament ridicat și de mică putere, cu putere
mai mică de 8MW;
implementarea sistemelor inteligente de
distribuție a energiei electrice de joasă tensiune;
dezvoltarea sistemelor de monitorizare a
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

energetice prin dezvoltarea unor
sisteme de distribuție inteligente;
asigurarea durabilității sistemelor
de încălzire centralizată
municipale prin reducerea
pierderilor de căldură în rețea;
creșterea eficienței energetice a
fondului de clădiri rezidențiale și
publice și a domeniului public,
inclusiv a iluminatului public;
îmbunătățirea eficienței
energetice a sectorului
transporturilor, inclusiv a
sistemelor de transport urban și
ambarcațiunilor de pescuit și
unităților de prelucrare;
reducerea emisiilor de gaze cu
efect de seră în zone urbane prin
punerea în aplicare a planurilor
de mobilitate urbană durabile și a
strategiilor de reducere a
emisiilor de dioxid de carbon
pentru orașele mici;
reducerea emisiilor de gaze cu
efect de seră în sectoarele agricol
și silvic;
îmbunătățirea sechestrării
carbonului, în special în
sectoarele agricol și silvic.

•

consumul total de energie,
datorită investițiilor care
vizează creșterea puterii
instalate la producătorii de
SRE;
creșterea eficienței energetice
în sistemul de încălzire
centralizată în orașele
selectate, cu excepția
Bucureștiului.

FC:
•
Îmbunătățirea eficienței
energetice în sistemul de
încălzire centralizată din
București.
FEADR:
•
Îmbunătățirea producției de
SRE din biomasă și alte surse
regenerabile (în zonele
rurale);
•
creșterea sechestrării de
carbon și reducerea emisiilor
în sectoarele agricol și silvic.
FEMP:
•
Creșterea eficienței
energetice și atenuarea
schimbărilor climatice în
sectorul acvaculturii.
Contribuția strategică:
Rezultatele de mai sus vor
contribui în mod indirect la
îndeplinirea obiectivelor României
pentru 2020 în ceea ce privește
reducerea emisiilor de gaze cu
efect de
seră cu 20% față de 1990, 24% din
energia obținută din surse
regenerabile și o creștere cu 19% a
eficienței energetice.

•

•

•
•

•

•

energiei electrice și a energiei termice pe siturile
industriale pentru a îmbunătăți eficiența
energetică;
îmbunătățirea eficienței energetice a fondului de
locuințe și a clădirilor publice (anvelopa clădirii,
alimentarea cu căldură/rețea, iluminat,
contorizare inteligentă etc.) care trebuie
prioritizată pe baza evaluării sistematice având
în vedere reducerea eficientă din punctul de
vedere al costurilor al emisiilor de GES și
beneficiile aduse societății, inclusiv abordarea
sărăciei energetice, finanțate, după caz, prin
instrumente financiare și/sau contracte de
performanță energetică;
promovarea investițiilor pentru sistemele de
transport public pentru principalele
municipalități din România, în cadrul planurilor
de mobilitate urbană durabilă, contribuind în
mod semnificativ la calitatea aerului și la
eficiența energetică;
înlocuirea/îmbunătățirea sistemelor de iluminat
pe domeniul public, în special în zonele urbane
finanțate, după caz;
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în
regiunile urbane prin punerea în aplicare a
planurilor de mobilitate urbană sustenabile
(strategii de reducere a emisiilor de dioxid de
carbon în cazul orașelor mici), promovarea
investițiilor în mobilitatea nemotorizată în toate
orașele din România (deplasarea cu bicicleta și
mersul pe jos, descurajarea utilizării mașinii
personale);
îmbunătățirea sustenabilității sistemelor de
încălzire centralizată municipale, în cazul în care
se poate demonstra că acestea sunt sustenabile
din punct de vedere financiar, împreună cu
renovarea, inclusiv izolarea termică, a clădirilor
corespunzătoare;
facilitarea furnizării și utilizării surselor
regenerabile de energie din sectorul agricol și
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•
•
•

•

OT 5 - Promovarea
adaptării la schimbările
climatice, prevenirea și
gestionarea riscurilor

1.

2.

3.

4.

5.

îmbunătățirea capacității
României de a anticipa, preveni și
reacționa în caz de urgențe
extreme naturale sau antropice;
îmbunătățirea adaptării și
rezilienței României la
consecințele negative ales
chimbărilor climatice și, în
special, la incidența crescută de
evenimente de căldură extremă,
secetă, eroziune costieră și
inundații în cadrul
StrategieiNaționale privind
Schimbările Climatice;
îmbunătățirea adaptării și
rezistenței României la alte riscuri
naturale șiantropice;
adoptarea practicilor agricole
pentru a îmbunătăți rezistența la
schimbările climatice;
un serviciu consultativ ar trebui
să însoțească adoptarea

FC:
•
Daune economice mai puține
cauzate de riscurile naturale
exacerbate de schimbările
climatice;
•
îmbunătățirea coordonării și a
vitezei de răspuns în caz de
urgență.
FEADR:
•
Extinderea suprafețelor pe
care sunt aplicate practici
agricole pentru adaptarea la
schimbările climatice și
creșterea cotei sistemelor de
irigație eficiente care
contribuie la gestionarea
sustenabilă a apei în
agricultură.

•

•
•
•
•
•

silvic (produse secundare, deșeuri, reziduuri și
alte materii prime nealimentare);
creșterea eficienței energetice prin reducerea
consumului de energie primară în agricultură,
silvicultură și industria alimentară;
creșterea gradului de sechestrare a carbonului
prin: împădurire, de gestionarea ecologică a
pădurilor, practicile de eco-condiționare;
reducerea emisiilor de GES în agricultură prin:
practici de eco-condiționare și agricultura
ecologică (prin utilizarea mai redusă a
îngrășămintelor cu azot, rotația ecologică a
culturilor), gestionarea îmbunătățită a șeptelului
și tratarea deșeurilor de origine animală;
promovarea investițiilor în atenuarea
schimbărilor climatice și îmbunătățirea eficienței
energetice a navelor de pescuit și a unităților de
prelucrare
măsuri structurale și nestructurale pentru a
reduce riscurile și daunele în funcție de
evaluarea riscului și în special provocate de
inundații, secetă ș eroziune (inclusiv eroziunea
costieră); măsurile vor fi selectate în funcție de
evaluarea riscului, acordându-se prioritate în
același timp măsurilor nestructurale (opțiuni
preferate, ori de câte ori este posibil);
crearea și îmbunătățirea sistemelor de
monitorizare și prevenire a riscurilor, din punct
de vedere al riscurilor identificate;
cooperarea transnațională în cadrul strategiei
macroregionale dunărene și măsuri de informare
a populației;
consolidarea capacității tehnice a autorităților
pentru a îmbunătăți prevenirea națională și
capacitatea de răspuns în caz de dezastru;
finalizarea sistemului național de identificare și
gestionare a riscurilor în cadrul evaluării
riscurilor la nivel național;
practici agricole de combatere a schimbărilor
climatice, prin utilizarea de zone de stocare a
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6.

măsurilor la nivel de exploatație;
creșterea eficienței utilizării apei
în agricultură contribuie la
adaptarea la schimbările
climatice.

•

•

•

OT 6 - Conservarea și
protejarea mediului și
promovarea utilizării
eficiente a resurselor

1.

2.

3.

4.

extinderea accesului publicului la
serviciile de apă și ape uzate, în
contextul Directivei-cadru privind
apa și al planurilor de
management ale bazinelor
hidrografice;
punerea în aplicare și
modernizarea infrastructurilor
necesare pentru respectarea
obligațiilor prevăzute în Directiva
privind deșeurile, în planurile de
gestionare a deșeurilor și în
programele de prevenire care vor
fi elaborate;
protejarea și conservarea naturii,
inclusiv printr-o rețea coerentă și
funcțională Natura 2000,
sprijinirea sistemelor agricole cu
înaltă valoare naturală și
restaurarea ecosistemelor
degradate;
gestionarea sustenabilă a
bunurilor naturale ale României,
inclusiv a peisajelor, a terenurilor
agricole, a pădurilor, a apelor
interioare și de coastă, a zonelor
protejate și a biodiversității;

FC:
•
Creșterea cotei populației
conectate la rețeaua publică
de alimentare cu apă potabilă
și de tratare a acesteia și
deversarea încărcării
biodegradabile organice;
•
extinderea acoperirii colectării
selective;
•
reducerea deșeurilor
biodegradabile din depozitele
de deșeuri;
•
reabilitarea depozitelor de
deșeuri neconforme.
FEDR:
•
Reducerea siturilor poluate și
abandonate;
•
creșterea protecției și
restaurării biodiversității;
•
creșterea capacității pentru
evaluarea calității aerului;
•
creșterea protejării și
restaurării patrimoniului
cultural;
•
creșterea suprafețelor cu
spații și clădiri publice

•

•

•
•

•

apei în agricultură, modele de culturi cu folosirea
eficientă a apei și centuri de protecție a
pădurilor împotriva eroziunii;
promovarea sustenabilității în utilizarea apei în
agricultură, prin investiții în sisteme de irigații
mai eficiente care contribuie la adaptarea la
schimbările climatice;
conservarea solului și a stocului de carbon prin
practici de administrare a terenurilor, cum ar fi
cultivarea redusă, culturile de iarnă și
împădurirea;
menținerea diversității genetice prin sprijinirea
varietății culturilor locale șiraselor de animale
care se pot adapta la schimbările climatice.
extinderea și modernizarea rețelelor de apă
potabilă, a sistemelor de canalizare și sistemelor
de tratare, precum și conectarea populației la
rețeaua de apă potabilă și la sistemul de
canalizare (inclusiv în zonele rurale)
monitorizarea și asigurarea calității apei
potabile;
modernizarea laboratoarelor pentru a
îmbunătăți monitorizarea substanțelor evacuate
în ape, în special substanțele periculoase
prioritare;
dezvoltarea infrastructurii privind deșeurile și a
serviciilor bazat pe ierarhia deșeurilor;
investiții noi/modernizate pentru a respecta
Directiva privind depozitele de deșeuri(inclusiv
tratarea) creșterea raportului de reciclare a
deșeurilor, precum și promovarea utilizării mai
eficiente a resurselor;
protejarea biodiversității prin elaborarea și
punerea în aplicare a planurilor de
gestionare/măsurilor de conservare/planurilor
de acțiune pentru regenerarea speciilor,
elaborarea unor măsuri de conservare generale
pentru toate ariile SPA și siturile SIC și investiția
în acțiuni de conservare și restaurarea ecologică
a ecosistemelor degradate, inclusiv a siturilor
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5.

6.

7.
8.
9.

dezvoltarea și îmbunătățirea
evaluării și monitorizării calității
aerului;
soluționarea situației privind
siturile abandonate și poluate,
precum și gestionarea surselor
actuale de poluare;
conservarea și protejarea
patrimoniului cultural;
scăderea gradului de abandon al
activităților agricole;
elaborarea unui mecanism de
coordonare la nivelul instituțiilor
publice prin punerea în aplicare a
PMI.

reabilitate în mediul urban.
FEADR:
•
Creșterea cotei de terenuri
agricole gestionate în cadrul
practicilor agricole sustenabile
și ecologice pentru a menține
și proteja biodiversitatea
(inclusiv zonele agricole cu
înaltă valoare naturală);
•
creșterea regiunilor în care
este evitată abandonarea
activităților agricole;
•
creșterea sprijinului acordat
proprietarilor de terenuri
forestiere pentru
dezavantajele economice cu
care se confruntă conservarea
biodiversității și protejarea
resurselor de sol și de apă pe
terenurile lor.
FEMP:
•
Creșterea protecției și
restaurării biodiversității
marine;
•
Reducerea efectelor negative
ale pescuitului asupra
mediului marin;
•
reducerea eforturilor de
pescuit, reducerea capturilor
și capturilor aruncate
nedorite, cadrul comun de
realizare a schimbului de
informații

•

•
•

•

•
•

•
•
•

Natura 2000, pentru a respecta obiectivele
prevăzute în Strategia UE privind biodiversitatea
până în 2020 și în Directiva „Păsări” și Directiva
„Habitate”;
dezvoltarea și îmbunătățirea Sistemului Național
de Evaluare a Calității Aerului conform cerințelor
prevăzute în Directiva 2008/50/CE și în Directiva
INSPIRE;
reabilitarea siturilor abandonate și a celor
poluate istoric;
conservarea și consolidarea ecosistemelor care
depind de agricultură și silvicultură prin
promovarea agriculturii ecologice, acțiunilor de
mediu și climatice privind terenurile agricole și
forestiere, inclusiv a agriculturii cu înaltă valoare
naturală și a siturilor Natura 2000;
implementarea de măsuri pentru a aborda
cauzele abandonului activităților agricole, prin
plăți acordate fermierilor din zone care se
confruntă cu constrângeri naturale sau alte
constrângeri specifice (cu scopul de a compensa
fermierii pentru costurile suplimentare și
pierderea de venituri legate de constrângerile
pentru producția agricolă din zona în cauză),
măsuri care vor contribui, de asemenea, la
conservarea solului,
sechestrarea carbonului sau la alte beneficii de
mediu; protejarea și conservarea naturii printr-o
rețea Natura 2000 coerentă și funcțională;
protejarea, restaurarea și conservarea
biodiversității apelor interne și marine în cadrul
pescuitului și acvaculturii sustenabile,
promovarea activităților de pescuit sustenabil în
apele maritime și interne;
activitățile sustenabile în fermele piscicole;
activități de colectare a datelor, de inspecție și
de control;
conservarea, protejarea și valorificarea
sustenabilă a patrimoniului cultural;
protejarea și valorificarea sustenabilă a siturilor
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•
•

OT 7 - Promovarea
transportului durabil și
eliminarea blocajelor din
infrastructurile rețelelor
importante

ADMINISTRAȚIA ȘI
GUVERNAREA

OT 11 - Creșterea
capacității instituționale
a autorităților
publice și a părților
interesate și o
administrație publică
eficientă

1.

2.

îmbunătățirea eficienței energetice și
a securității aprovizionării, inclusiv a
legăturilor de gaz, prin dezvoltarea
sistemelor de transport inteligente;
îmbunătățirea transportului urban
sustenabil și, prin urmare, reducerea
poluării

1.

2.

Îmbunătățirea procesului
decizional și a eficienței
cheltuielilor publice la toate
nivelurile;
Reformarea managementului
resurselor umane în instituțiile
publice

FEDR:
•
Creșterea capacității rețelelor
de energie electrică de a
prelua energia din SRE;
•
creșterea capacității rețelei de
gaz de a asigura
interconexiunea cu rețelele
din alte țări învecinate.
FC:
•
Creșterea utilizării
transportului subteran în
regiunea București-Ilfov
Contribuția strategică:
Rezultatele de mai sus vor
contribui în mod indirect la
îndeplinirea obiectivelor României
pentru 2020 în ceea ce privește
creșterea cu 19% a eficienței
energetice
FSE:
•
sisteme și proceduri pentru
coordonarea și monitorizarea
politicilor și strategiilor
publice dezvoltate și puse în
aplicare;
•
Mecanisme de consultare și

•
•
•

•

•

naturale, inclusiv măsuri pentru mediul urban
prin reabilitarea spațiilor și clădirilor publice
neutilizate și/sau degradate;
dezvoltarea și punerea în aplicare a Mediului
Comun de schimb de Informații - CISE la Marea
Neagră prin intermediulFEPAM;
sprijinirea exploatării sustenabile a apelor
marine și a zonelor de coastă prin punerea în
aplicare a Cadrului de Strategie Marină, a
Managementului Integrat al Zonelor Costiere și a
Planificării Speciale Maritime, inclusiv a
activităților de formare a capacității ca parte a
unei Strategii maritime naționale cuprinzătoare
dezvoltarea sistemelor de transport inteligente,
pentru a prelua energia rezultată din SRE;
dezvoltarea unor sisteme inteligente de
transport a gazelor naturale, inclusiv rețele de
interconexiune a gazelor în țările învecinate;
creșterea mobilității urbane și a serviciilor
urbane pentru pasageri, prin dezvoltarea
transportului urban în regiunea București-Ilfov,
punându-se accentul pe rețeaua de metrou.

Susținerea dezvoltării și implementării
sistemelor și procedurilor pentru documentele
strategice și coordonarea politicilor, cu accent
special pe strategiile și politicile naționale;
Creșterea capacității administrației publice locale
de a formula, susține și pune în aplicare politicile
publice locale;
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3.
4.

5.

6.

7.

8.

Reducerea birocrației pentru
companii și cetățeni
Administrație deschisă transparență, integritate,
accesibilitate și responsabilitate
sporite din partea guvernului și a
serviciilor publice;
Dezvoltarea capacităților la toate
nivelurile în vederea creșterii
calității și accesibilității serviciilor
publice de pe teritoriul României;
Creșterea capacității
administrative și financiare de la
nivel național, regional și local
pentru aplicarea acțiunilor vizând
atingerea obiectivelor de
dezvoltare ale României;
Dezvoltarea unor mecanisme de
coordonare între instituțiile
publice în vederea unei mai bune
coordonări a acțiunilor de
reformă, atât pe orizontală, cât și
pe verticală, inclusiv o definire
mai clară a mandatului
instituțiilor publice și un
mecanism de coordonare pentru
punerea în aplicare a strategiilor
macroeconomice (de exemplu
SUERD și PMI).
Consolidarea capacităților
organizaționale și administrative
ale sistemului judiciar (instanțe,
parchete și organismele
principale ale sistemului judiciar:
Ministerul Justiției, Înalta Curte
de Casație și Justiție, Ministerul
Public, Direcția Națională
Anticorupție și Direcția de
Investigare a Infracțiunilor de
Criminalitate Organizată și
Terorism) și dezvoltarea

participare la procesul
decizional dezvoltate și puse
în aplicare;
•
Sisteme și instrumente
moderne de creștere a
performanței în instituțiile
publice dezvoltate și puse în
aplicare;
•
Competențe crescute ale
angajaților din cadrul
instituțiilor și autorităților
publice;
•
Sistem integrat de gestionare
a resurselor umane instalat;
•
Grad crescut de satisfacție al
cetățenilor și întreprinderilor
cu privire la calitatea
serviciilor publice;
•
Capacitate organizațională și
administrativă consolidată a
instituțiilor judiciare și resurse
umane dezvoltate.
FEDR:
•
Acoperire și eficiență crescută
a sistemului de înregistrare,
pentru a înlătura blocajele
curente în implementarea
investițiilor și a proiectelor.

•
•

•
•

•
•

•
•
•

•

•

Sprijinirea dezvoltării pentru monitorizarea și
evaluarea mecanismelor pentru strategiile și
politicile implementate;
Dezvoltarea de competențe în domeniile
planificării strategice și programării bugetare,
evaluărilor de impact și monitorizării și evaluării
(de exemplu, formare și metodologii, baze de
date pentru indicatori);
Consolidarea dimensiunii participative,
dezvoltarea de mecanisme de consultare și
participare la procesul decizional;
Dezvoltarea, introducerea și sprijinirea utilizării
sistemelor și instrumentelor de management,
monitorizare și evaluare, pentru o performanță
crescută a serviciilor instituționale și publice și
schimbarea culturii organizaționale la toate
nivelurile;
Programe de formare adaptate la domeniile
prioritare ale administrației publice, pe baza unei
analize a nevoilor în domeniul formării;
Crearea și implementarea unui cadru strategic
integrat pentru managementul resurselor umane
în sectorul public și ridicarea nivelului de
profesionalism și atractivitate a administrației
publice;
Sprijin pentru măsurarea sarcinii administrative,
transfer de know-how și bune practici;
Acțiuni de raționalizare, în vederea creșterii
calității reglementărilor și reducerii poverii
birocratice pentru întreprinderi și cetățeni;
Creșterea capacității administrației publice de a
introduce managementul performant, sisteme și
mecanisme de monitorizare și evaluare pentru
furnizarea de servicii publice, inclusiv pentru cele
subcontractate;
Consolidarea capacității și a mecanismelor de
gestionare și livrare a unor servicii publice
eficiente la toate nivelurile, inclusiv prin
mecanisme participative;
Acordarea de sprijin pentru creșterea gradului
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resurselor umane;
Îmbunătățirea accesului la justiție
și a calității actului de justiție cu
asigurarea transparenței și
integrității în cadrul sistemului
judiciar (bazate în principal pe
punerea în aplicare a Strategiei
Naționale Anticorupție și a
măsurilor complementare în
acest domeniu);
10. Servicii îmbunătățite de
înregistrare a terenurilor integrarea datelor existente și
extinderea sistemului de
înregistrare sistematică în zonele
rurale
9.

•

•
•

•
•

•

•
•

de integritate și transparență în cadrul
administrației publice prin intermediul analizelor
pe bază de risc și a programelor preventive
adaptate;
Consolidarea/dezvoltarea capacității părților
interesate (parteneri sociali, societate
civilă/ONG-uri) pentru a le da posibilitatea de a
contribui mai eficient la promovarea și punerea
în aplicare a reformelor în administrația publică;
Asigurarea unui management strategic
performant al sistemului judiciar;
Furnizarea de sprijin suplimentar în vederea
consolidării capacităților tuturor instituțiilorcheie din sectorul justiției, în vederea
implementării adecvate a noilor coduri și acte
legislative, inclusiv a acquis-ului european,
inclusiv sprijin pentru serviciile de probațiune și
sistemul de închisori;
Programe continue de formare în vederea
îmbunătățirii competențelor profesionale și de
conducere ale personalului din sistemul judiciar;
Susținerea unor măsuri inovatoare pentru a
facilita în continuare accesul la justiție și a
îmbunătăți calitatea actului de justiție, inclusiv a
măsurilor privind creșterea încrederii populației
(cu ajutorul unor instrumente diverse cum ar fi
anchetele de opinie, campaniile publice de
informare, dar și publicarea hotărârilor
judecătorești și accesul publicului la acestea);
Investiții în infrastructura fizică și de TI a
sistemului de justiție, pentru a îndeplini
principalele obiective ale strategiei de dezvoltare
referitoare la nevoile sus-menționate;
Sprijin pentru optimizarea capacității sistemului
național administrativ anticorupție și mecanisme
independente de monitorizare și evaluare;
Acordarea de sprijin pentru creșterea gradului
de integritate și transparență în cadrul sistemului
judiciar prin intermediul analizelor pe bază de
risc și a programelor preventive adaptate;
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•
•

•

OT 2 - Îmbunătățirea
accesului la tehnologiile
informației și
comunicațiilor, a utilizării
și a calității acestora

Dezvoltarea, introducerea și susținerea
utilizării instrumentelor TIC și a conceptului
de date deschise

FEDR:
•
eficiență crescută a
administrației publice, ca
urmare a utilizării sporite a TIC
și a e-guvernării

•

•

Consolidarea eficienței globale a sistemului
național de urmărire, gestionare și recuperare a
activelor provenind din săvârșirea de infracțiuni;
Dezvoltarea și utilizarea de instrumente și
aplicații TI, pentru a spori capacitatea
instituțională și eficiența la toate nivelurile
administrației publice.
Dezvoltarea unui sistem național de cadastru
pentru a oferi certitudine asupra titlului de
proprietate, promovarea reformei funciare și
consolidarea efectivă a terenurilor, în sprijinul
obiectivelor de dezvoltare ale României
Punerea în aplicare a sistemului Open Data la
nivelul tuturor instituțiilor publice, în scopul de a
îmbunătăți colaborarea online și sistemele
electronice;
Creșterea utilizării instrumentelor de eguvernare (inclusiv cursuri de formare a
funcționarilor publici)
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