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I. Introducere
Prezentul Raport de evaluare intermediară este elaborat în cadrul contractului nr. 262/03.09.2019 încheiat
între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Beneficiar, și asocierea
formată din SC ACZ Consulting SRL, t33 SRL și Iris SRL, în calitate de prestator. Contractul are ca obiect
servicii de Asistență financiară acordată în cadrul OS 1.1 și OS 1.2 - Implementarea Planului de Evaluare a
Programului Operațional Capacitate Administrativă 2018-2019.
Raportul de evaluare intermediar reprezintă un prim livrabil al contractului antemenţionat realizat în
termenul prevăzut de 3 luni de la data demarării activităților contractului.
Raportul de evaluare intermediară 2019 adresează în mod preliminar fiecare temă de evaluare individuală
și conține informații referitoare la:
• Analizele preliminare pentru fiecare temă și întrebare de evaluare,
• Analizele și conformitatea cu obiectivele stabilite pentru temele de evaluare,
• Date sintetice cu privire la progresul înregistrat în implementarea programului, pentru fiecare
temă de evaluare,
• Constatări preliminare,
• Anexe:
➢ Metodologia utilizată, inclusiv instrumentele de evaluare;
➢ Lista documentelor și a literaturii parcurse;
➢ Lista persoanelor intervievate;
➢ Modelul de chestionar aplicat;
➢ Matricea de evaluare;
➢ Analiza documentară.
Obiectivul raportului intermediar de evaluare este de a prezenta rezultatele preliminare din perspectiva
eficienței, eficacității și impactului utilizării resurselor FSE prin Programul Operațional Capacitate
Administrativă 2014-2020 în cadrul OS 1.1 și OS 1.2.
Prezentul raport de evaluare vizează performanţa și progresul POCA pentru perioada cuprinsă între anii
2015 - octombrie 2019 şi se va concentra asupra sprijinului destinat domeniilor vizate în cadrul celor două
obiective specifice, după cum urmează:
• Tema 1: Evaluarea măsurilor întreprinse pentru abordarea unitară a planificării strategice și
bugetării pe programe (evaluarea procedurilor și mecanismelor implementate în acest sens) - OS
1.1;
• Tema 2: Evaluarea sistemelor de management al calității și performanței (evaluare a modului de
implementare a acestor mecanisme și analiză a impactului acestora) - OS 1.1;
• Tema 3: Evaluarea măsurilor luate pentru îmbunătățirea cadrului legislativ (evaluarea tuturor
măsurilor luate pentru a aduce o schimbare în acest domeniu) - OS 1.1;
• Tema 4: Evaluarea sprijinului acordat pentru susținerea ONG-urilor și a partenerilor sociali
(evaluarea mecanismelor, instrumentelor și acțiunilor menite să îmbunătățească monitorizarea și
evaluarea ulterioară a politicilor publice, precum și inițiativele de reformă, sesiunile de formare
pentru a dezvolta capacitățile acestor instituții, networking-ul etc.) - OS 1.1;
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•

Tema 5: Evaluarea măsurilor întreprinse pentru reforma managementului resurselor umane - OS
1.2.
Pentru fiecare temă de evaluare s-au furnizat răspunsuri parțiale la întrebările prezentate mai jos, acolo
unde acest lucru a fost posibil, ținând cont de rezultatele pentru fiecare componentă în cadrul OS 1.1 și OS
1.2.
Eficacitatea
1. Care este progresul actual înregistrat de la adoptarea intervențiilor/acțiunilor la nivelul
grupurilor țintă în raport cu obiectivele specifice 1.1 și 1.2?
- În ce măsură au fost îndeplinite obiectivele specifice ținând cont de indicatorii de program,
comuni și specifici;
- Cât de relevante au fost intervențiile/acțiunile finanțate1 în cadrul programului pentru
nevoile diferitelor părți interesate (instituții și grupuri țintă);
- În ce măsură intervențiile/acțiunile finanțate sunt coerente în atingerea obiectivelor
strategiilor naționale;
- Care sunt actorii și factorii ce au influențat realizările înregistrate;
- Cum au influențat criteriile de eligibilitate propunerile de proiecte și formarea
parteneriatelor;
- În comparație cu programul operațional anterior (PODCA 2007-2013), cum a funcționat
programul în ceea ce privește acțiunile și beneficiarii;
- În ce măsură a fost luată în considerare experiența dobândită anterior și cea actuală în
implementarea programului;
- Cum au contribuit activitățile de comunicare la informarea potențialilor solicitanți și la
creșterea vizibilității proiectelor finanțate.
2. Ce mecanisme au facilitat/au constituit un obstacol pentru schimbările avute în vedere de
intervenții sau de efectele intervențiilor?
3. În ce măsură acțiunile întreprinse la nivelul programului ar fi putut fi realizate mai bine?
(recomandări pentru îmbunătățiri de program viitoare)
- În ce măsură facilitează logica de intervenție calitatea programului? Cât de coerentă și de
relevantă este logica intervenției în ceea ce privește relațiile cauzale dintre rezultatele
propuse prin program și acțiunile întreprinse pentru atingerea lor?
Analiza cauzală va urmări inclusiv următoarele subiecte: măsura în care mecanismele de
gestionare și implementare a POCA 2014-2020 au fost/ sunt favorabile atingerii obiectelor
specifice, inclusiv măsurile de simplificare adoptate.
Eficiența
4. În ce măsură sunt justificate costurile implicate, având în vedere schimbările/efectele/
rezultatele de program înregistrate?
5. Ce factori au influențat eficiența cu care au fost atinse rezultatele?
Impactul
6. În ce măsură progresele înregistrate se datorează intervenției/acțiunilor finanțate?
- Cum au fost transpuse rezultatele obținute în atingerea obiectivelor/ priorităților
strategiilor naționale
1, 2

Termenul se referă la proiectele contractate
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7. În ce măsură programul a avut efecte neintenționate, pozitive sau negative?
Sustenabilitatea
8. În ce măsură efectele intervențiilor sunt sustenabile pe o perioadă lungă de timp?
- Există elemente care ar putea afecta impactul și/ sau sustenabilitatea intervențiilor? Care
sunt riscurile pentru sustenabilitatea proiectelor legate de strategiile naționale (inclusiv
utilitatea rezultatelor proiectelor pe termen mediu și lung)?
Prezentul raport de evaluare intermediar se bazează, de asemenea, și pe analiza logicii de intervenție, care
a fost elaborată și prezentată în cadrul Raportului Inițial.
În ceea ce privește abordarea metodologică utilizată pentru elaborarea Raportul de evaluare intermediar
2019, aceasta cuprinde un mix de tehnici și instrumente ce combină analiza documentară, colectarea și
analiza datelor administrative și metode statistice cantitative pentru analiza indicatorilor.
Colectarea și analiza datelor administrative fundamentează și orientează abordarea metodologică
aplicată în cadrul procesului de evaluare, având rolul de a proiecta detaliile specifice instrumentelor de
analiză calitativă și/sau cantitativă, după cum urmează:
1. Analiza datelor administrative a reprezentat prima etapă parcursă în cadrul evaluării, prin care s-au
analizat măsurile/submăsurile și implementarea programului, respectiv în baza căreia s-a planificat și
pregătit cercetarea pe teren.
2. Datele administrative privind proiectele contractate și finalizate au fost utilizate pentru selectarea
eșantioanelor de beneficiari ce au constituit obiectul anchetei pe bază de chestionar și al studiilor de
caz.
3. Analiza datelor administrative a permis definirea temelor de discuție și direcționarea discuțiilor în
cadrul interviurilor cu actorii cheie.
Metodele cantitative au fost utilizate pentru calcularea nivelului de atingere a indicatorilor de realizare și
de rezultat pentru fiecare temă de evaluare, având ca punct de referință bazele de date transmise de către
Autoritatea de Management a POCA.
Constatările acestui raport de evaluare intermediar vor fi considerate „preliminare” și vor fi completate/
definitivate după efectuarea analizei pe teren care va fi realizată luna următoare (ianuarie 2020). Raportul
de evaluare final va include rezultatele finale și răspunsurile la întrebările de evaluare. Următoarele etape
de evaluare care vor viza analiza pe teren vor consta în:
• interviuri semi-structurate cu reprezentanții autorităților implicate în gestionarea programului
(AM POCA), în vederea colectării de informații referitoare la stadiul implementării și a aspectelor
specifice legate de fiecare obiectiv specific și temă de evaluare, obstacole și blocaje întâmpinate,
precum și sugestii de îmbunătățire a programului. Interviurile cu actorii cheie relevanți pentru
fiecare temă de evaluare vor fi realizate după prezentarea raportului intermediar, iar rezultatele
și constatările acestora vor fi analizate și integrate în cadrul versiunii finale a raportului de evaluare
a POCA.
• Ancheta pe bază de chestionar permite colectarea datelor calitative și cantitative necesare în
vederea fundamentării răspunsurilor la întrebările de evaluare. Chestionarul a fost actualizat în
funcție de beneficiarii fiecărei teme de evaluare, iar rezultatele colectate prin intermediul acestuia
vor fi prelucrate statistic și prezentate în versiunea finală a raportului de evaluare.
• Panelul de experți, în cadrul căruia rezultatele, constatările și informațiile colectate prin
intermediul sondajului de opinie și al interviurilor vor fi analizate și evaluate.
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II. Analiza preliminara pentru fiecare
tema de evaluare
În acest capitol sunt prezentate rezultatele analizei preliminare efectuate în cadrul contractului. Luând în
considerare natura „intermediară” a prezentului raport, rezultatele prezentate în continuare vor fi
considerate „doar parțial concludente”, deoarece acestea vor fi ulterior completate cu rezultatele analizei
pe teren. Răspunsurile finale / definitive la întrebările de evaluare vor fi prezentate în cadrul raportului
final.
Astfel, nu pentru toate întrebările de evaluare au putut fi formulate răspunsuri în acest raport de evaluare
intermediar. La momentul în care informațiile colectate pe teren vor permite realizarea unei analize
complete, în raportul final de evaluare vor fi formulate răspunsuri la următoarele întrebări de evaluare:
4. În ce măsură sunt justificate costurile implicate, având în vedere schimbările/efectele /
rezultatele de program înregistrate?
7. În ce măsură programul a avut efecte neintenționate, pozitive sau negative?
8. În ce măsură efectele intervențiilor sunt sustenabile pe o perioadă lungă de timp?
Următoarele tabele prezintă rezultatele parțiale ale evaluării împărțite pe teme și pe întrebări de
evaluare. Aceste rezultate sunt formulate în urma implementării următoarelor activități:
• Recenzia literaturii de specialitate efectuată în cadrul Raportului Inițial;
• Analiza documentară (prezentată în Anexa nr. 1);
• Analiza indicatorilor de rezultat/realizare (analiza completă este prezentată în cadrul
capitolului 4 din prezentul raport);
• Interviu cu Autoritatea de Management a POCA.
În Anexa nr. 2 pot fi consultate detalii cu privire la informațiile și datele analizate pentru fiecare temă
și întrebare de evaluare.

Tema de evaluare 1 – Evaluarea măsurilor întreprinse pentru abordarea unitară a planificării strategice
și bugetării pe programe (evaluarea procedurilor și mecanismelor implementate în acest sens) - OS 1.1
Scop
Întrebarea de evaluare
din CdS

N.

1.Care este progresul 1a
actual înregistrat de la
adoptarea
intervențiilor/acțiunilor
la nivelul grupurilor

Aspecte vizate de întrebarea de
evaluare
- În ce măsură au fost
îndeplinite obiectivele specifice
ținând cont de indicatorii de
program, comuni și specifici?

Analiză prelimiară
Tema de evaluare atinge un nivel bun de
performanță în ceea ce privește realizarea
fizică (stadiul de implementare a
proiectelor). În plus, așteptările cu privire
la țintele ce vor fi atinse din
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țintă în raport cu
obiectivul specific1.1?
1b

1c

- Cât de relevante au fost
intervențiile/acțiunile finanțate
în cadrul programului pentru
nevoile
diferitelor
părți
interesate (instituții și grupuri
țintă)?
În
ce
măsură
intervențiile/acțiunile finanțate
sunt coerente în atingerea
obiectivelor
strategiilor
naționale?

1d

- Care sunt actorii și factorii
"EXTERNI” care au influențat
realizările înregistrate?

1e

- Cum au influențat criteriile de
eligibilitate propunerile de
proiecte
și
formarea
parteneriatelor în raport cu
apelul de proiecte relevant
temei de evaluare?

implementarea proiectelor depuse și a
apelurilor sunt pozitive față de valorile
stabilite.
Beneficiarii proiectelor și scopul acestora
sunt în conformitate cu nevoile
identificate la nivelul recenziei literaturii
de specialitate.

Tipurile de intervenții și beneficiarii s-au
dovedit a fi relevanți în raport cu
strategiile naționale, în special în ceea ce
privește Strategia pentru consolidarea
administrației publice pentru 2014-2020
(obiective specifice I.1, II.2.).
Principalii factori externi care afectează
implementarea
Programului
sunt
reprezentați de instabilitatea cadrului
instituțional, precum și întârzierea
îndeplinirii condiționărilor ex-ante (ceea
ce este probabil și un rezultat al primului
factor).
Instabilitatea are mai multe efecte:
1) întârzie demararea proiectelor (luând în
considerare modificările rezultate la
nivelul naturii beneficiarului)
2) încetinește acordul instituțional pentru
înființarea programului.
3) afectează procesul de achiziții publice
luând în considerare modificarea
legislației în domeniul achizițiilor publice.
Mecanismul de selecție (non-competitiv)
permite selectarea unor proiecte coerente
cu tema de evaluare 1 și a celor mai
relevanți beneficiari finali (instituții /
autorități centrale).
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1f

- În comparație cu programul
operațional anterior (PODCA
2007-2013), cum a funcționat
programul în ceea ce privește
acțiunile și beneficiarii?

1g

- În ce măsură a fost luată în
considerare
experiența
dobândită anterior și cea
actuală în implementarea
programului?

1h

- Cum au contribuit activitățile
de comunicare la informarea
potențialilor solicitanți și la
creșterea vizibilității proiectelor
finanțate?

2. Ce mecanisme au 2
facilitat/au constituit
un obstacol pentru
schimbările avute în
vedere de intervenții
sau
de
efectele
intervențiilor?

- Care sunt actorii și factorii
"INTERNI” ce au influențat
realizările înregistrate?

În cadrul temei de evaluare 1, POCA și AP
definesc în mod concret actorii și acțiunile
eligibile. În continuarea acestei definiri,
SCAP oferă o orientare strategică
generală.
În comparație cu PODCA, această
abordare permite o abordare mai
strategică și o concentrare mai mare
asupra priorităților naționale.
SCAP oferă o acoperire strategică
substanțială a POCA și CNCISCAP poate
remedia
riscul
fragmentării
sau
nerelevanței proiectelor.
Un aspect al PODCA care a fost preluat și
la nivelul POCA constă în existența
mecanismului necompetitiv al proiectelor
cu o valoare „sistemică” specifică.
În ceea ce privește tema de evaluare 1,
activitățile de comunicare sunt adecvate.
Informațiile sunt canalizate prin diferite
mijloace de comunicare (de exemplu,
website, helpdesk și evenimente de tip
workshop-uri, caravane). De asemenea,
CNCISCAP oferă posibilitatea creșterii
schimbului de informații între AM și
ministerele de linie.
Configurarea unui nou sistem de
monitorizare (SMIS2014 + MySMIS) a avut
unele dificultăți în faza inițială.
Un buget dedicat a fost alocat pentru
dezvoltarea și transformarea ideilor de
proiecte în proiecte, aspect care s-a
dovedit extrem de util.
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3 În ce măsură acțiunile 3a
întreprinse la nivelul
programului ar fi putut
fi realizate mai bine?
(recomandări pentru
îmbunătățiri
de
program viitoare)
3b

5. Ce factori au 5
influențat eficiența cu
care au fost atinse
rezultatele?

6.
În ce măsură 6
progresele înregistrate
se
datorează
intervenției/acțiunilor
finanțate?
9. În ce măsură
intervențiile
sunt
relevante
pentru
nevoile
identificate
inițial și pentru posibila

În ce măsură facilitează logica de Din perspectiva temei de evaluare 1,
intervenție
calitatea obiectivul specific 1.1. al POCA și
programului?
rezultatele preconizate aferente sunt
concepute pentru a răspunde nevoilor
reale ale autorităților centrale în ceea ce
privește programarea și bugetarea unitară
și strategică.
Cât de coerentă și de relevantă Logica de intervenție a POCA legată de
este logica intervenției în ceea tema de evaluare 1 este coerentă.
ce privește relațiile cauzale Legătura logică dintre rezultatele
dintre rezultatele propuse prin scontate, activitățile planificate și
program și acțiunile întreprinse rezultatele preconizate este de asemenea
pentru atingerea lor?
coerentă.
Care sunt actorii și factorii Factorii externi negativi sunt:
„INTERNI și EXTERNI” care au
• îndeplinirea condiționalităților exinfluențat
realizările
ante
înregistrate,
inclusiv
din
• schimbarea cadrului instituțional
perspectiva eficienței?
legislativ și de organizare.
Un rol pozitiv l-a avut sprijinul acordat de
CNCISCAP și de Comisia Europeană.
Configurarea sistemului de monitorizare și
noutățile acestuia au reprezentat un
aspect
intern
care
a
încetinit
implementarea programului. Cu toate
acestea, factorii interni sunt aproape
depășiți/rezolvați și astfel nu ar trebui să
afecteze eficiența POCA.
Cum
au
fost
transpuse Progresele financiare și fizice sunt
rezultatele
obținute
în compatibile cu realizarea obiectivelor
atingerea
obiectivelor/ finale și a rezultatelor așteptate, în
priorităților
strategiilor conformitate cu strategiile naționale
naționale?
(analiza este prezentată în capitolul 4).
În ce măsură intervențiile care Obiectivul specific. 1.1 și mai precis cele 13
au fost implementate în cadrul proiecte finanțate care contribuie la tema
programului răspund într- de evaluare 1 au ca tematică principală
adevăr nevoilor identificate abordată planificarea strategică și, în
general, programarea.
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evoluție a acestor nevoi
ulterior
identificării
inițiale?"
(întrebare
suplimentară)?

inițial și evoluției acestora în
timp?

Tema de evaluare 2: Evaluarea sistemelor de management al calității și performanței (evaluare a
modului de implementare a acestor mecanisme și analiză a impactului acestora) - OS 1.1
Scop
N.
Întrebarea de evaluare
din CdS
1.Care este progresul 1a
actual înregistrat de la
adoptarea
intervențiilor/acțiunilor
la nivelul grupurilor
țintă în raport cu
obiectivul specific1.1?

Aspecte vizate de întrebarea de
evaluare

Analiză preliminară

- În ce măsură au fost îndeplinite
obiectivele specifice ținând cont
de indicatorii de program,
comuni și specifici?

Tema de evaluare 2 prezintă o
performanță pozitivă în termeni de
realizare fizică (din punct de vedere
al implementării proiectelor). În
plus, așteptările bazate pe valorile
țintă ale proiectelor individuale și ale
apelurilor de proiecte sunt pozitive
în termeni de atingere a țintelor
finale propuse.

1b - Cât de relevante au fost
intervențiile/acțiunile finanțate
în cadrul programului pentru
nevoile
diferitelor
părți
interesate (instituții și grupuri
țintă)?

Beneficiarii și sfera de aplicare a
proiectelor sunt corelate cu nevoile
identificate prin recenzia literaturii
de specialitate.

1c

Tipul intervențiilor și beneficiarii
sunt relevanți în raport cu strategiile
naționale, în special cu Strategia
pentru consolidarea administrației
publice 2014-2020.

În
ce
măsură
intervențiile/acțiunile finanțate
sunt coerente în atingerea
obiectivelor
strategiilor
naționale?

În mod special există o coerență
substanțială cu Planul de acțiuni
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pentru implementarea etapizată a
managementului
calității
în
autorități și instituții publice 20162020. De exemplu, la nivelul OS 1.1,
există nouă proiecte care se referă la
aplicarea metodologiilor ISO și CAF
în nouă ministere.
1d - Care sunt actorii și factorii Instabilitatea cadrului instituțional și
"EXTERNI” care au influențat întârzierile
înregistrate
în
realizările înregistrate?
îndeplinirea condiționalităților exante sunt principalii factori externi
care afectează implementarea
programului.
1e

- Cum au influențat criteriile de
eligibilitate propunerile de
proiecte
și
formarea
parteneriatelor în raport cu
apelul de proiecte relevant
temei de evaluare?

Mecanismul non-competitiv de
identificare a proiectelor evită
fragmentarea acestora și a încurajat
formarea parteneriatelor.

1f

- În comparație cu programul
operațional anterior (PODCA
2007-2013), cum a funcționat
programul în ceea ce privește
acțiunile și beneficiarii?

Aplicarea procesului de selecție noncompetitiv în cadrul temei de
evaluare 2 permite concentrarea
intervențiilor asupra unor proiecte
strategice / sistemice.

1g

- În ce măsură a fost luată în SCAP și existența CNCISCAP oferă o
considerare
experiența acoperire strategică mult mai mare
dobândită anterior și cea actuală decât în cadrul PODCA.
în implementarea programului?

1h - Cum au contribuit activitățile
de comunicare la informarea
potențialilor solicitanți și la
creșterea vizibilității proiectelor
finanțate?

În ceea ce privește tema de evaluare
2, activitățile de comunicare sunt
considerate a fi adecvate în raport
cu obiectivele stabilite.
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Activitățile de evaluare realizate
până în acest moment nu permit
formularea unui răspuns complet la
această întrebare de evaluare; mai
multe informații vor fi furnizate
după realizarea următoarelor etape
de evaluare.
2. Ce mecanisme au 2
facilitat/au constituit
un obstacol pentru
schimbările avute în
vedere de intervenții
sau
de
efectele
intervențiilor?

- Care sunt actorii și factorii A fost alocat un buget specific
"INTERNI” ce au influențat pentru dezvoltarea de proiecte
realizările înregistrate?
strategice considerate a fi utile și
relevante. Configurarea unui nou
sistem de monitorizare (SMIS2014 +
MySMIS)
a întâmpinat unele
dificultăți în faza inițială de
implementare.

3 În ce măsură acțiunile 3a
întreprinse la nivelul
programului ar fi putut
fi realizate mai bine?
(recomandări pentru
îmbunătățiri
de
program viitoare)

În ce măsură facilitează logica de Referitor la tema de evaluare 2,
intervenție
calitatea obiectivul specific 1.1 al POCA și
programului?
rezultatele preconizate aferente
sunt concepute pentru a răspunde
nevoilor reale ale autorităților
centrale
din
perspectiva
îmbunătățirii calității. Cu toate
acestea, activitățile de evaluare
realizate până în acest moment nu
permit formularea unui răspuns
complet la această întrebare de
evaluare; mai multe informații vor fi
furnizate
după
realizarea
următoarelor etape de evaluare.

3b Cât de coerentă și de relevantă
este logica intervenției în ceea
ce privește relațiile cauzale
dintre rezultatele propuse prin

Temele proiectelor (elaborarea
standardelor de calitate / sistemului
integrat de management, a
sistemului politic bazat pe dovezi, a
instrumentului CAF și a sistemului de
management al calității SR EN IS0
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program și acțiunile întreprinse 9001) sunt în concordanță cu
pentru atingerea lor?
următoarele obiective specifice din
SCAP: II.6, IV.1 . IV.2, IV.3. Astfel,
logica de intervenție a POCA
aferentă temei de evaluare 2 este
coerentă, fapt care a condus la
finanțarea unor proiecte care s-au
dovedit eficiente din perspectiva
atingerii obiectivelor strategiilor
naționale.
5. Ce factori au 5
influențat eficiența cu
care au fost atinse
rezultatele?

Care sunt actorii și factorii
„INTERNI și EXTERNI” care au
influențat
realizările
înregistrate,
inclusiv
din
perspectiva eficienței?

Răspunsul preliminar la întrebarea
de evaluare. 1.d (factori externi)
accentuează faptul că ritmul lent de
îndeplinire a condiționalităților exante a întârziat implementarea unor
proiecte. În același timp, răspunsul
la întrebarea de evaluare (factori
interni) identifică tranziția dificilă
între vechiul sistem de monitorizare
și cel nou (SMIS2014 + MySMIS) ca
factori
care
au
încetinit
implementarea. Atât factorii externi,
cât și cei interni au fost rezolvați întro oarecare măsură și astfel nu ar
trebui să afecteze eficiența POCA în
raport cu tema de evaluare 2.

6.
În ce măsură 6
progresele înregistrate
se
datorează
intervenției/acțiunilor
finanțate?

Cum
au
fost
transpuse
rezultatele obținute în atingerea
obiectivelor/
priorităților
strategiilor naționale?

La acest moment, progresele
financiare și fizice actuale nu
reprezintă un obstacol în vederea
obținerii rezultatelor așteptate în
raport cu tema de evaluare 2.

9. În ce măsură
intervențiile
sunt
relevante
pentru
nevoile
identificate

În ce măsură intervențiile care
au fost implementate în cadrul
programului
răspund
întradevăr nevoilor identificate

Recenzia literaturii de specialitate
evidențiază faptul că există mai
multe domenii de îmbunătățire în
domeniul
sistemelor
de
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inițial și pentru posibila
evoluție a acestor nevoi
ulterior
identificării
inițiale?"
(întrebare
suplimentară)?

inițial și evoluției acestora în management
al
calității
și
timp?
performanței. Prin urmare, POCA își
păstrează încă relevanța din
perspectiva nevoilor administrației
publice din România.

Tema de evaluare 3: Evaluarea măsurilor luate pentru îmbunătățirea cadrului legislativ (evaluarea
tuturor măsurilor luate pentru a aduce o schimbare în acest domeniu) - OS 1.1
Scop

N.

Întrebarea de evaluare
din CdS
1.Care este progresul 1a
actual înregistrat de la
adoptarea
intervențiilor/acțiunilor
la nivelul grupurilor
țintă în raport cu
obiectivul specific 1.1?

Aspecte vizate de întrebarea de Analiză preliminară
evaluare

- În ce măsură au fost îndeplinite
obiectivele specifice ținând cont
de indicatorii de program,
comuni și specifici

Tema de evaluare atinge un nivel bun de
performanță
din
perspectiva
implementării fizice. În plus, previziunile
privind atingerea țintelor propuse pentru
indicatorii proiectelor contractate și
pentru apelurile de proiecte sunt pozitive
în raport cu valorile asumate.

1b - Cât de relevante au fost
intervențiile/acțiunile finanțate
în cadrul programului pentru
nevoile
diferitelor
părți
interesate (instituții și grupuri
țintă)?

Proiectele finanțate și tipul de beneficiari
sunt în concordanță cu nevoile identificate
din analiza efectuată prin recenzia
literaturii de specialitate.

1c

Tipul de intervenții și beneficiarii temei de
evaluare sunt relevanți în raport cu
„Strategia
pentru
o
mai
bună
reglementare 2014-2020” și SCAP.

În
ce
măsură
intervențiile/acțiunile finanțate
sunt coerente în atingerea
obiectivelor
strategiilor
naționale?
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1d - Care sunt actorii și factorii Principalii factori externi care afectează
"EXTERNI” care au influențat implementarea
programului
sunt
realizările înregistrate?
reprezentați de instabilitatea cadrului
instituțional, precum și de întârzierile
înregistrate
în
îndeplinirea
condiționalităților ex-ante (ceea ce este
probabil și un rezultat al primului factor).
Instabilitatea se poate materializa în
moduri diferite:
1) reorganizarea/fuzionarea instițiunilor
2) schimbări la nivel ierahic (inclusiv a
responsabililor de proiecte)
3) schimbarea la nivelul echipei de
management/implemetare a proiectelor
Instabilitatea
cadrului
produce efecte precum:

instituțional

1) întârzieri în demararea proiectelor
(considerând modificările legate de natura
instituțională a beneficiarilor)
2) întârzieri la nivelul beneficiarilor în
transmiterea documentelor contractuale.
1e

- Cum au influențat criteriile de
eligibilitate propunerile de
proiecte
și
formarea
parteneriatelor în raport cu
apelul de proiecte relevant
temei de evaluare?

Mecanismul non-competitiv de selectare a
proiectelor permite o mai bună
concentrare asupra temei specifice 3, cu
un grad crescut de eficiență a rezultatelor
obținute.

1f

- În comparație cu programul Comparativ cu strategia PODCA 2007operațional anterior (PODCA 2013, intervențiile finanțate în cadrul
2007-2013), cum a funcționat temei de evaluare 3 au o abordare mai
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programul în ceea ce privește strategică și o concentrare crescută asupra
acțiunile și beneficiarii?
priorităților naționale.
Mai concret, SCAP identifică:
- potențiali
ministerelor

beneficiari

din

rândul

- tipul de acțiuni și priorități
Acest lucru permite o concentrare mai
mare asupra proiectelor strategice.
1g

- În ce măsură a fost luată în
considerare
experiența
dobândită anterior și cea actuală
în implementarea programului?

Lecțiile învățate din implementarea
PODCA
2007-2013
recomandă
următoarele aspecte pentru tema de
evaluare 3:
a) Necesitatea unei strategii generale de
identificare și prioritizare a nevoilor
administrațiilor publice. Acest aspect a
fost rezolvat prin existența SCAP.
b) Utilitatea existenței unei coordonări la
nivel de politici, oferită acum de
CNCISCAP.

1h - Cum au contribuit activitățile
de comunicare la informarea
potențialilor solicitanți și la
creșterea vizibilității proiectelor
finanțate?

CNCISCAP oferă posibilitatea creșterii
schimbului de informații între AM și
ministerele de linie.
Activitățile de comunicare sunt adecvate.
Informațiile sunt canalizate prin diferite
mijloace de comunicare (de exemplu,
website și evenimente, semniarii, ateliere
organizate în cadrul programului).
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2. Ce mecanisme au 2
facilitat/au constituit
un obstacol pentru
schimbările avute în
vedere de intervenții
sau
de
efectele
intervențiilor?

- Care sunt actorii și factorii A fost alocat un buget dedicat pentru
"INTERNI” ce au influențat dezvoltarea de proiecte strategice
realizările înregistrate?
considerate a fi utile și relevante.
Configurarea unui nou sistem de
monitorizare a întâmpinat unele dificultăți
în faza inițială de funcționare.

3 În ce măsură acțiunile 3a
întreprinse la nivelul
programului ar fi putut
fi realizate mai bine?
(recomandări pentru
îmbunătățiri
de 3b
program viitoare)

În ce măsură facilitează logica de Logica de intervenție susține identificarea
intervenție
calitatea nevoilor relevante pentru tema de
programului?
evaluare 3.

Cât de coerentă și de relevantă
este logica intervenției în ceea
ce privește relațiile cauzale
dintre rezultatele propuse prin
program și acțiunile întreprinse
pentru atingerea lor?

Teoria schimbării în legătură cu domeniul
unei „mai bune reglementări” este
plauzibilă, luând în considerare faptul că
POCA își propune să se dezvolte și să
introducă acest concept. Acest lucru va
ajuta la identificarea și selectarea celor
mai eficiente proiecte.

5. Ce factori au 5
influențat eficiența cu
care au fost atinse
rezultatele?

Care sunt actorii și factorii
„INTERNI și EXTERNI” care au
influențat
realizările
înregistrate,
inclusiv
din
perspectiva eficienței?

În baza rezultatelor la întrebările de
evaluare 1.d și 2, principalele provocări
care întârzie faza de implementare a
proiectelor se referă la îndeplinirea
condiționalităților
ex-ante
și
la
modificările legislative și reorganizările
instituționale.

6.
În ce măsură 6
progresele înregistrate
se
datorează
intervenției/acțiunilor
finanțate?

Cum
au
fost
transpuse
rezultatele obținute în atingerea
obiectivelor/
priorităților
strategiilor naționale?

La momentul elaborării prezentului
raport, progresele financiare și fizice
actuale nu par a crea dificultăți din
perspectiva atingerii țintelor pentru tema
de evaluare 3.
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9. În ce măsură
intervențiile
sunt
relevante
pentru
nevoile
identificate
inițial și pentru posibila
evoluție a acestor nevoi
ulterior
identificării
inițiale?"
(întrebare
suplimentară)?

În ce măsură intervențiile care
au fost implementate în cadrul
programului
răspund
întradevăr nevoilor identificate
inițial și evoluției acestora în
timp?

Referitor la tema de evaluare 3, proiectele
finanțate de POCA sunt axate în principal
pe:
- sistematizarea legislației sectoriale
existente (proiectul SMIS 121858)
- îmbunătățirea capacității interne de
elaborare a legislației (proiect SMIS
116103)
introducerea metodologiilor de
identificare și remediere a sarcinilor
administrative (proiect SMIS 116994)
Aceste tipologii de proiect sunt relevante
în corelare cu nevoia identificată la nivelul
recenziei literaturii de specialitate și SCAP.

Tema de evaluare 4: Evaluarea sprijinului acordat pentru susținerea ONG-urilor și a partenerilor sociali
(evaluarea mecanismelor, instrumentelor și acțiunilor menite să îmbunătățească monitorizarea și
evaluarea ulterioară a politicilor publice, precum și inițiativele de reformă, sesiunile de formare pentru
a dezvolta capacitățile acestor instituții, networking-ul etc.) - OS 1.1
Scop
N.
Întrebarea de evaluare
din CdS
1.Care este progresul 1a
actual înregistrat de la
adoptarea
intervențiilor/acțiunilor
la nivelul grupurilor
țintă în raport cu
obiectivul specific 1.1?
1b

Aspecte vizate de întrebarea de
evaluare
- În ce măsură au fost îndeplinite
obiectivele specifice ținând cont de
indicatorii de program, comuni și
specifici?

Analiză preliminară
Pentru trei dintre indicatorii aferenți
acestei teme de evaluare, nivelul atins la
sfârșitul anului 2018 este deja mai mare
decât obiectivul stabilit pentru anul 2023;
ceilalți doi indicatori sunt foarte aproape
să își atingă țintele stabilite.

Cât de relevante au fost Interesul ridicat al ONG-urilor de a aplica
intervențiile/acțiunile finanțate în în cadrul acestei teme de evaluare
cadrul programului pentru nevoile confirmă logica programului din
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Scop
Întrebarea de evaluare
din CdS

N.

Aspecte vizate de întrebarea de
evaluare

Analiză preliminară

diferitelor părți interesate (instituții perspectiva nevoilor identificate
și grupuri țintă)?
rândul actorilor cheie relevanți.

în

Ca un element suplimentar legat de
relevanță, proiectele aferente temei de
evaluare 4 răspund necesității legate de
reforma
administrației
publice.
Proiectele vizează dezvoltarea și
modernizarea politicilor publice care
acoperă subiectul legat de consolidarea
capacității administrative, inovarea
politicilor publice, creșterea dialogului
între societatea civilă și administrația
publică, etc.
1c

- În ce măsură intervențiile/acțiunile Strategiile naționale sunt pe deplin
finanțate sunt coerente în atingerea coerente cu scopul de a orienta
obiectivelor strategiilor naționale?
instituțiile publice spre dialogul social cu
ONG-urile și partenerii sociali.

1d Care sunt actorii și factorii Până în prezent, nu au fost identificați
"EXTERNI” care au influențat factori
externi
care
afectează
realizările înregistrate?
implementarea. Astfel, activitățile de
evaluare realizate până în acest moment
nu permit formularea unui răspuns
complet la această întrebare de evaluare;
mai multe informații vor fi furnizate după
realizarea următoarelor etape de
evaluare.
1e

- Cum au influențat criteriile de
eligibilitate propunerile de proiecte
și formarea parteneriatelor în raport
cu apelul de proiecte relevant temei
de evaluare?

Primele observații preliminare vizează
dimensiunea sectoarelor și a actorilor
implicați de măsurile întreprinse în cadrul
temei de evaluare 4; mai multe detalii
despre această tematică vor fi disponibile
Pagina 19

www.poca.ro

Scop
Întrebarea de evaluare
din CdS

N.

1f

1g

Aspecte vizate de întrebarea de
evaluare

Analiză preliminară

după parcurgerea următoarelor etape
ale activităților de evaluare.
În comparație cu programul Principala diferență între cele două
operațional anterior (PODCA 2007- programe este că în cadrul PODCA 20072013), cum a funcționat programul în 2013 ONG-urile nu erau eligibile.
ceea ce privește acțiunile și
POCA a acordat o atenție specifică ONGbeneficiarii?
urilor și dimensiunii participative, în
contextul OS 1.1; din câte se poate
observa din activitățile întreprinse până
în acest moment, această abordare pare
să conducă la atingerea obiectivelor
stabilite.
- În ce măsură a fost luată în
considerare experiența dobândită
anterior și cea actuală în
implementarea programului?

Atât evaluarea PODCA 2007-2013, cât și
documentele relevante care introduc
strategia POCA (evaluarea ex-ante, Acord
de Parteneriat, SCAP) insistă asupra
necesității
consolidării
dimensiunii
participative, dezvoltării mecanismelor
de consultare și participare la procesul
decizional. Din câte se poate observa din
activitățile întreprinse până în acest
moment, această abordare pare să
conducă la atingerea obiectivelor
stabilite.

1h - Cum au contribuit activitățile de
comunicare
la
informarea
potențialilor solicitanți și la creșterea
vizibilității proiectelor finanțate?

Nivelul ridicat de interes menționat
anterior, înregistrat în rândul actorilor
eligibili pentru aceste măsuri, arată un
mod eficient de abordare a potențialilor
beneficiari ai intervențiilor; mai multe
detalii vor fi disponibile după realizarea
următoarelor etape ale activităților de
evaluare.
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Scop
N.
Întrebarea de evaluare
din CdS
2. Ce mecanisme au 2
facilitat/au constituit
un obstacol pentru
schimbările avute în
vedere de intervenții
sau
de
efectele
intervențiilor?

Aspecte vizate de întrebarea de
evaluare

Analiză preliminară

Care sunt actorii și factorii Orientarea către procesul participativ și
"INTERNI” ce au influențat realizările obiectivul de „deschidere” a procesului
înregistrate?
de luare a deciziilor sunt factori activi
intrinseci; cu toate acestea, atingerea
rezultatelor a fost influențată de
întârzierile înregistrate în procesul de
evaluare a proiectelor depuse.
Mai multe detalii vor fi disponibile după
parcurgerea următoarelor etape ale
activităților de evaluare.

3 În ce măsură acțiunile 3a
întreprinse la nivelul
programului ar fi putut
fi realizate mai bine?
(recomandări pentru
îmbunătățiri
de
program viitoare)

În ce măsură facilitează logica de Scopul reorganizării cadrului instituțional
intervenție calitatea programului?
prin creșterea acțiunilor integrate între
autoritățile publice și ONG-urile/
partenerii
sociali
urmărește
să
depășească concepția participării părților
interesate ca simplu formalism. CP-urile
lansate și procesul general de
implementare par a fi coerente cu
această logică; mai multe detalii vor fi
disponibile
după
efectuarea
următoarelor etape ale activităților de
evaluare.

3b Cât de coerentă și de relevantă este
logica intervenției în ceea ce privește
relațiile cauzale dintre rezultatele
propuse prin program și acțiunile
întreprinse pentru atingerea lor?

Teoria schimbării are un caracter
plauzibil, deoarece obiectivul POCA
urmărește:
- Consolidarea capacității pentru a
permite contribuția la reproiectarea
cadrului instituțional
- creșterea acțiunilor integrate prin
implicarea diferiților parteneri din
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Scop
Întrebarea de evaluare
din CdS

N.

Aspecte vizate de întrebarea de
evaluare

Analiză preliminară
sectorul public, privat și promovarea
propunerilor alternative pentru politici.

5. Ce factori au 5
influențat eficiența cu
care au fost atinse
rezultatele?

Care sunt actorii și factorii „INTERNI
și EXTERNI” care au influențat
realizările înregistrate, inclusiv din
perspectiva eficienței?

În baza rezultatelor obținute la
întrebările de evaluare 1d și 2, procesul
de implementare nu prezintă nicio
întârziere determinată de factorii externi.
Mai mult, orientarea către participare și
obiectivul
privind
„deschiderea”
procesului de luare a deciziilor sunt
factori activatori intrinseci.
Cu toate acestea, realizările obținute au
fost afectate de întârzierile în procesul de
evaluare.

6.
În ce măsură 6
progresele înregistrate
se
datorează
intervenției/acțiunilor
finanțate?

Cum au fost transpuse rezultatele La momentul elaborării prezentului
obținute în atingerea obiectivelor/ raport, progresul din punct de vedere al
priorităților strategiilor naționale?
implementării financiare și fizice nu
prezintă aspecte problematice.

9. În ce măsură
intervențiile
sunt
relevante
pentru
nevoile
identificate
inițial și pentru posibila
evoluție a acestor nevoi
ulterior
identificării
inițiale?"
(întrebare
suplimentară)?

În ce măsură intervențiile care au
fost implementate în cadrul
programului răspund într-adevăr
nevoilor identificate inițial și
evoluției acestora în timp?

Față de nevoile definite la momentul
aprobării programului, nivelul ridicat de
interes exprimat de
ONG-urile /
partenerii sociali față de măsurile
finanțate în cadrul acestei teme de
evaluare arată faptul că este necesară
îmbunătățirea dimensiunii participative,
iar „deschiderea” procesului de luare a
deciziilor este chiar mai eficient decât la
începutul perioadei de programare; mai
multe detalii despre acest subiect vor fi
puse la dispoziție după efectuarea
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Scop
Întrebarea de evaluare
din CdS

N.

Aspecte vizate de întrebarea de
evaluare

Analiză preliminară
următoarelor etape ale activităților de
evaluare.

Tema de evaluare 5: Evaluarea măsurilor întreprinse pentru reforma managementului resurselor umane
- OS 1.2.
Scop
Întrebarea
evaluare din CdS

N.
de

1.Care este progresul 1a
actual înregistrat de la
adoptarea
intervențiilor/acțiunilor
la nivelul grupurilor
țintă în raport cu
obiectivul specific 1.2?

Aspecte vizate de întrebarea de
evaluare
- În ce măsură au fost îndeplinite
obiectivele specifice ținând cont de
indicatorii de program, comuni și
specifici

Analiză preliminară
Din perspectiva rezultatelor fizice
obținute, indicatorii de realizare 5S48 și
de rezultat, 5S8 și 5S9, sunt încă la nivelul
zero, în timp ce indicatorul de realizare
5S47 a atins 30% din obiectivul stabilit
pentru 2023.
La momentul elaborării prezentului
raport, din cauza dimensiunii și naturii
sistemice a proiectelor finanțate în cadrul
OS 1.2, niciunul dintre proiecte nu a fost
încă finalizat.
Pentru a obține o estimare coerentă, este
necesar să se aștepte actualizarea datelor
indicatorilor aferenți activităților în
desfășurare.
Este dificil de formulat o concluzie cu
privire la nivelul de avansare a acestor
măsuri. În așteptarea unor informații
calitative și cantitative noi (acestea vor fi
furnizate după efectuarea etapelor
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următoare ale procesului de evaluare), în
acest moment este de preferat să se
limiteze evaluarea la formularea acestui
răspuns preliminar. Mai multe informații
vor fi furnizate după realizarea
următoarelor etape de evaluare.
1b Cât de relevante au fost
intervențiile/acțiunile finanțate în
cadrul programului pentru nevoile
diferitelor părți interesate (instituții
și grupuri țintă);

Rolul jucat de instituțiile publice centrale
și de SGG (singur sau în parteneriat cu
alte
autorități)
confirmă
logica
programului din perspectiva nevoilor
instituțiilor și ale părților interesate; mai
multe informații vor fi furnizate după
efectuarea următoarelor etape de
evaluare.

1c

Actorii și tematica proiectelor sunt
coerente cu SCAP în ceea ce privește
nevoile și țintele (analiză documentară);
se poate astfel observa coerența
apelurilor de proiecte lansate până în
acest moment.

- În ce măsură
intervențiile/acțiunile finanțate
sunt coerente în atingerea
obiectivelor strategiilor naționale;

1d Care sunt actorii și factorii Problemele legate de instabilitatea
"EXTERNI” care au influențat cadrului instituțional și de reorganizările
realizările înregistrate?
instituționale trebuie aprofundate pentru
a verifica dacă și, eventual, cât de mult
această caracteristică generală a
influențat în mod specific implementarea
proiectelor finanțate din OS 1.2;
Condiționalitățile ex-ante în domeniul
Resurse Umane au influențat și procesul
de implementare; mai multe informații
vor fi furnizate după realizarea
următoarelor etape de evaluare.
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1e

- Cum au influențat criteriile de
eligibilitate propunerile de proiecte
și formarea parteneriatelor în raport
cu apelul de proiecte relevant temei
de evaluare?

Cele patru apeluri non-competitive
lansate până în prezent au fost adresate
doar autorităților publice centrale. Astfel,
acest aspect constituie deja o limitare
pentru potențialii beneficiari. Cu toate
acestea, cei mai relevanți actori centrali
au fost angajați la nivelul a diferite
proiecte, fie ca beneficiari, fie ca
parteneri (ex. Secretariatul General al
Guvernului, Agenția Națională a
Funcționarilor Publici, Ministerul Muncii
și Protecția Sociale).

1f

În comparație cu programul
operațional anterior (PODCA 20072013), cum a funcționat programul
în ceea ce privește acțiunile și
beneficiarii?

Abordarea sistemică a POCA în legătură
cu managementul resurselor umane
reprezintă o îmbunătățire în comparație
cu abordarea urmărită în cadrul PODCA.

- În ce măsură a fost luată în
considerare experiența dobândită
anterior și cea actuală în
implementarea programului?

Logica programului în cadrul OS 1.2 este
strâns legată de evaluarea a PODCA și de
toate problemele care apar din cele mai
relevante documente / strategii care
interacționează cu POCA (evaluare exante, Acord de parteneriat, SCAP etc.).
Toate acestea subliniază necesitatea
implementării unei politici integrate pe
termen lung privind o gestionare
coerentă și unitară a resurselor umane în
administrația publică; o aprofundare a
acestei abordări și mai multe informații
despre aceasta vor fi furnizate după

1g

Strategia SCAP, strategia pentru Resurse
Umane și condiționalitățile ex-ante au
constituit diferențe majore și pozitive.
Acestea au contribuit la concentrarea și
eficientizarea proiectelor.
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efectuarea următoarelor
activităților de evaluare.
1h - Cum au contribuit activitățile de
comunicare
la
informarea
potențialilor solicitanți și
la
creșterea vizibilității proiectelor
finanțate?

etape

ale

Dincolo de funcțiile lor generale,
activitățile de comunicare și consultare
desfășurate în ceea ce privește OS 1.2 au
încercat să rezolve problemele legate de
întârzierile menționate anterior.
Activitățile de comunicare se adresează
în mod special autorităților locale,
inclusiv prin acțiuni precum „Caravane”
organizate la nivel local, ateliere și
activități de hepldesk.
Rolul Ghidurilor solicitantului asupra
cunoașterii și orientării beneficiarilor
către măsurile din acest OS trebuie
aprofundat în etapele următoare ale
activităților de evaluare.

2. Ce mecanisme au 2
facilitat/au constituit
un obstacol pentru
schimbările avute în
vedere de intervenții
sau
de
efectele
intervențiilor?

Care sunt actorii și factorii AM a avut un rol important în relația cu
"INTERNI” ce au influențat realizările instituțiile centrale (reprezentate în
înregistrate?
CNCISCAP) pentru a identifica proiectele
prioritare care pot fi propuse pentru
finanțarea în cadrul programului. Scopul
a fost de a prioritiza (grăbi) și facilita
participarea la apelurile de proiecte.

3 În ce măsură acțiunile 3a
întreprinse la nivelul
programului ar fi putut
fi realizate mai bine?
(recomandări pentru
îmbunătățiri
de
program viitoare)

În ce măsură facilitează logica de Pentru tema de evaluare 4, un obiectiv
intervenție calitatea programului?
specific dedicat - OS 1.2 - raționalizează
teoria schimbării de la rezultatul scontat
până la rezultate. De asemenea, SCAP (în
special OS I și II) consolidează legătura
logică dintre POCA și proiectele care
sprijină prioritizarea. În cele din urmă,
proiectele selectate sunt concentrate pe
nevoile principale și rezultatul așteptat în
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cadrul OS 1.2.
3b Cât de coerentă și de relevantă este
logica intervenției în ceea ce privește
relațiile cauzale dintre rezultatele
propuse prin program și acțiunile
întreprinse pentru atingerea lor?

Conform celor evidențiate în Raportul
Inițial, analiza logicii de intervenție
confirmă faptul că POCA abordează
principalele probleme identificate în
recenzia literaturii de specialitate.
Obiectivul specific este corelat cu
nevoile; rezultatele așteptate corespund
nevoilor identificate. În plus, activitățile
planificate sunt legate logic de rezultatele
așteptate.

5. Ce factori au 5
influențat eficiența cu
care au fost atinse
rezultatele?

Care sunt actorii și factorii „INTERNI O dificultate a constat în „cererea”
și EXTERNI” care au influențat scăzută din partea ministerelor de linie.
realizările înregistrate, inclusiv din AM a încercat să depășească această
perspectiva eficienței?
problemă, deschizând un dialog în cadrul
CNCISCAP și încercând să stimuleze
pregătirea proiectelor într-o etapă
incipientă.

6.
În ce măsură 6
progresele înregistrate
se
datorează
intervenției/acțiunilor
finanțate?

Cum au fost transpuse rezultatele În ceea ce privește tema de evaluare 5,
obținute în atingerea obiectivelor/ există o performanță scăzută în raport cu
priorităților strategiilor naționale?
valorile țintă stabilite, fapt care ridică
unele întrebări cu privire la probabilitatea
realizării obiectivelor finale.

9. În ce măsură
intervențiile
sunt
relevante
pentru
nevoile
identificate
inițial și pentru posibila
evoluție a acestor nevoi
ulterior
identificării
inițiale?"
(întrebare
suplimentară)?

În ce măsură intervențiile care au
fost implementate în cadrul
programului răspund într-adevăr
nevoilor identificate inițial și
evoluției acestora în timp?

Recenzia literaturii de specialitate
confirmă că nevoile identificate de POCA
rămân încă valabile.
Aceste nevoi sunt luate în considerare în
cadrul celor 5 proiecte selectate pentru
această temă de evaluare care tratează
toate
problemele
legate
de
managementul resurselor umane.
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III. Analiza și conformitatea cu obiectivele
ștabilite pentru temele de evaluare
În prezentul capitol este analizată, pentru fiecare temă de evaluare, conformitatea cu strategiile
naționale și alte documente naționale relevante.
Evaluarea conformității s-a realizat prin verificarea nivelului de corelare cu privire la următoarele aspecte:
• Strategie și obiective generale
• Obiective specifice și rezultate așteptate
• Guvernanță (actori cheie)
• Activități cheie așteptate
Evaluarea a fost realizată prin utilizarea următoarelor criterii de verificare:
- Ridicat: atunci când POCA prezintă un nivel de coerență complet, cu toate elementele
documentului analizat (atunci când există o corelare completă între elementele celor două
documente).
- Mediu: atunci când o mulțime de elemente ale strategiei analizate sunt incluse în POCA.
- Scăzut: atunci când POCA acoperă un număr relativ redus de elemente sau nu acoperă niciun
element din documentul analizat.
În continuare sunt evidențiate principalele constatări reieșite din analiză, în timp ce analiza completă
se regăsește în anexa aferentă.

Tema de evaluare 1
Tema 1
Evaluarea măsurilor
întreprinse pentru
abordarea unitară a
planificării strategice și
bugetării pe programe
Strategie și obiective
generale
Obiective specifice și
rezultate așteptate
Guvernanță (actori
cheie)
Activități cheie
așteptate

Strategia Pentru
Consolidarea
Administrației Publice
2014 – 2020

Acordul de Parteneriat
al României
2014-2020

Strategia Națională
privind Agenda
Digitală pentru
România
2014-2020

Ridicat

Ridicat

Mediu

Ridicat

Ridicat

N.a.

Ridicat

Ridicat

Mediu

Ridicat

Ridicat

Ridicat

Referitor la tema de evaluare 1, analiza privind conformitatea programului a fost realizată în baza a trei
documente de specialitate relevante: Acordul de parteneriat al României 2014-2020, Strategia Națională
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privind Agenda Digitală pentru România 2014-2020 și Strategia Pentru Consolidarea Administrației Publice
2014 – 2020. Tema de evaluare 1 se dovedește a avea un nivel ridicat de conformitate cu SCAP, care
prevede, printre altele, implementarea unui management eficient în administrația publică. De asemenea,
unul dintre obiectivele specifice prevăzute la nivelul documentului (II.1) este și creșterea coerenței,
eficienței, predictibilității și transparenței procesului decizional în administrația publică, similar cu
obiectivul stabilit în cadrul axei prioritare 1. Tema 1 prezintă un nivel ridicat de coerență cu Acordul de
Parteneriat, întrucât prin aceasta sunt implementate acțiuni ce duc la atingerea obiectivelor stabilite prin
acord. În special, pentru tema 1, OS 1.1, apelul de proiecte noncompetitiv include toate ministerele de
linie identificate în acordul de parteneriat. Cu toate acestea, tema de evaluare 1 prezintă un nivel de
conformitate mediu cu Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România.

Tema de evaluare 2
Tema 2
Evaluarea sistemelor de
management al calității
și performanței
Strategie și obiective
generale
Obiective specifice și
rezultate așteptate
Guvernanță (actori
cheie)
Activități cheie
așteptate

Strategia Pentru
Consolidarea
Administrației Publice
2014 – 2020

Acordul de Parteneriat
al României
2014-2020

Strategia Națională
privind Agenda
Digitală pentru
România
2014-2020

Ridicat

Ridicat

Mediu

Ridicat

Ridicat

N/a

Ridicat

Ridicat

Mediu

Ridicat

Ridicat

Mediu

Referitor la tema de evaluare 2, similar cu cele menționate în cazul temei 1, analiza privind conformitatea
POCA a fost realizată în baza Acordului de Parteneriat 2014-2020, a SCAP 2014-2020 și a Strategiei
Naționale privind Agenda Digitală a României 2014-2020 . Unul dintre obiectivele generale ale SCAP este
consolidarea capacității administrației publice în vederea asigurării calității și accesului la serviciile publice.
Mai mult, printre acțiunile prevăzute la nivelul SCAP se regăsesc: îmbunătățirea procesului decizional la
nivelul administrației publice centrale, creșterea gradului de utilizare a sistemelor și instrumentelor de
management al calității, desfășurarea de acțiuni de informare, promovare și formare privind sistemele și
instrumentele de management al calității - toate aceste acțiuni fiind strâns corelate cu tema de evaluare
2. În ceea ce privește Acordul de Parteneriat, nivelul de conformitate cu POCA este întâlnit în toate
aspectele analizate. De asemenea, POCA se află în strânsă corelație cu Strategia Națională privind Agenda
Digitală pentru România 2014-2020, întrucât activitățile prevăzute la nivelul documentului acoperă
serviciile publice, implementarea, supravegherea, feedback-ul și evaluarea. Toate aceste aspecte sunt
incluse prin activitățile și obiectivele specifice temei de evaluare 2.
Pagina 29

www.poca.ro

Tema de evaluare 3
Tema 3
Evaluarea
măsurilor luate
pentru
îmbunătățirea
cadrului legislativ
Strategie și
obiective generale
Obiective specifice
și rezultate
așteptate
Guvernanță (actori
cheie)
Activități cheie
așteptate

Strategie
privind mai buna
reglementare
2014-2020

Strategia
Națională
privind Agenda
Digitală pentru
România
2014-2020

Ridicat

Ridicat

Mediu

Ridicat

Ridicat

N/a

Ridicat

Ridicat

Ridicat

Mediu

Ridicat

Ridicat

Ridicat

Mediu

Strategia Pentru
Consolidarea
Administrației
Publice
2014 – 2020

Acordul de
Parteneriat al
României
2014-2020

Ridicat
Ridicat

La nivelul temei de evaluare 3, nivelul de conformitate a fost examinat în baza celor patru
documente/strategii enumerate anterior. Trebuie menționat că, deși la nivelul activităților preconizate,
îmbunătățirea cadrului legislativ este menționată în documentele/ strategiile analizate, această temă se
află într-o strânsă corelare cu Strategia privind mai buna reglementare 2014-2020 și SCAP, al cărei obiectiv
principal este îmbunătățirea calității instrumentelor de implementare a politicilor publice reprezentate de
reglementări (acte normative, proceduri etc.), precum și procesul de inițiere, adoptare, implementare și
evaluare a acestora.

Tema de evaluare 4
Tema 4
Evaluarea sprijinului
acordat pentru
susținerea ONG-urilor și
a partenerilor sociali
Strategie și obiective
generale
Obiective specifice și
rezultate așteptate
Guvernanță (actori
cheie)
Activități cheie
așteptate

Acordul de Parteneriat
al României
2014-2020

Strategie
privind mai buna
reglementare
2014-2020

Ridicat

n/a

Ridicat

n/a

n/a

Ridicat

Ridicat

Ridicat

Ridicat

n/a

Strategia Pentru
Consolidarea
Administrației Publice
2014 – 2020
Mediu
Ridicat
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Tema 4 a POCA este strâns legată de activitățile preconizate ale SCAP prin care se prevăd consolidarea
capacității societății civile, a mediului academic și a altor parteneri sociali relevanți (sindicate, angajatori,
etc.), pentru a sprijini și promova reforma administrației publice, precum și analizarea și îmbunătățirea
cadrului legislativ necesar pentru funcționarea ONG-urilor și eficientizarea comunicării dintre acestea și
administrația publică. Mai mult, prin procesul de guvernanță prezentat în Strategia privind mai buna
reglementare, se consideră că s-ar putea include ca beneficiari și „partenerii sociali”.

Tema de evaluare 5
Tema 5
Evaluarea măsurilor
întreprinse pentru
reforma
managementului
resurselor umane
Strategie și obiective
generale
Obiective specifice și
rezultate așteptate
Guvernanță (actori
cheie)
Activități cheie așteptate

Strategia Pentru
Consolidarea
Administrației Publice
2014 – 2020

Acordul de Parteneriat
al României
2014-2020

Strategie
privind mai buna
reglementare
2014-2020

Ridicat

Ridicat

Ridicat

Ridicat

Ridicat

Ridicat

Ridicat

N/a

Ridicat

Ridicat

N/a

Ridicat

Reforma managementului resurselor umane, definită ca Tema 5, este deosebit de relevantă în ceea ce
privește SCAP, Acordul de Parteneriat al României, dar și în ceea ce privește Strategia privind mai buna
reglementare – în cazul celei din urmă, al treilea obiectiv specific este reprezentat de dezvoltarea
capacității administrative pentru o mai bună reglementare a politicilor. Totodată, obiectivul specific SCAP
II.2 prevede adaptarea politicilor și a sistemului de resurse umane la obiectivele și cerințele unei
administrații moderne, în timp ce OS 1.1 din cadrul AP al României prevede necesitatea unui sistem
integrat de management al resurselor umane.
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IV. Date șintetice cu privire la progreșul
înregiștrat
în
implementarea
programului, pentru fiecare tema de
evaluare
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 a fost aprobat de Comisia Europeană (CE) în
data de 25.02.2015 și modificat în data de 29.03.2017. Suma alocată pentru program este de 553,19
milioane euro din Fondul Social European (FSE), din care POCA finanțează intervenții în cadrul a 3 axe
prioritare. Conform documentului de program, bugetul POCA 2014-2020 este structurat pe 3 axe
prioritare, după cum urmează:
•
•
•

Administrație publică și sistem judiciar eficiente, cu o alocare financiară de 326,38 de milioane de
euro (59%);
Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, cu o alocare financiară de 187,70
de milioane de euro FSE (33,93%);
Asistență tehnică, cu o alocare financiară de 39,11 de milioane de euro (7,07%).

La nivelul POCA au fost definite cele 3 axe prioritare, care au fost împărțite în obiective specifice (O.S.) care
facilitează realizarea obiectivelor transversale privind crearea unei administrații publice moderne, capabilă
să faciliteze dezvoltarea socio-economică, prin intermediul unor servicii publice competitive, investiții și
reglementări de calitate, contribuind astfel la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020. Structura
POCA 2014-2020 este reprezentată în tabelul următor, care prezintă o imagine de ansamblu a axelor
prioritare, obiectivelor specifice și a temelor de evaluare vizate în cadrul prezentului raport intermediar de
evaluare.
Tema de evaluare acoperită de prezentul raport de
evaluare
Tema de evaluare 1: Evaluarea măsurilor întreprinse
Axa prioritară 1 Obiectivul specific 1.1 – Dezvoltarea și
pentru abordarea unitară a planificării strategice și
– Administrație introducerea de sisteme și standarde
bugetării pe programe (evaluarea procedurilor și
publică și sistem comune în administrația publică ce
mecanismelor implementate în acest sens) - OS 1.1;
judiciar
optimizează
procesele
decizionale
eficiente
orientate către cetățeni și mediul de Tema de evaluare 2: Evaluarea sistemelor de
afaceri în concordanță cu SCAP
management al calității și performanței (evaluare a
Axa Prioritară

Obiectiv Specific
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Axa Prioritară

Obiectiv Specific

Tema de evaluare acoperită de prezentul raport de
evaluare
modului de implementare a acestor mecanisme și
analiză a impactului acestora) - OS 1.1;
Tema de evaluare 3: Evaluarea măsurilor luate pentru
îmbunătățirea cadrului legislativ (evaluarea tuturor
măsurilor luate pentru a aduce o schimbare în acest
domeniu) - OS 1.1
Tema de evaluare 4: Evaluarea sprijinului acordat
pentru susținerea ONG-urilor și a partenerilor sociali
(evaluarea mecanismelor, instrumentelor și acțiunilor
menite să îmbunătățească monitorizarea și evaluarea
ulterioară a politicilor publice, precum și inițiativele
de reformă, sesiunile de formare pentru a dezvolta
capacitățile acestor instituții, networking-ul etc.) - OS
1.1.

Tema de evaluare 5: Evaluarea măsurilor întreprinse
Obiectivul Specific 1.2 – Dezvoltarea și
pentru reforma managementului resurselor umane implementarea de politici și instrumente
OS 1.2
unitare și moderne de management al
resurselor umane;

Pentru a înțelege contextul general al proiectelor finanțate și progresul înregistrat de Programul
Operațional Capacitate Administrativă pentru fiecare obiectiv specific, precum și gradul de maturitate al
implementării acestora, consorțiul prestator a analizat situația proiectelor la data de 04.10.2019 din punct
de vedere al numărului acestora, etapa de implementare în care se află proiectele, gradul de atingere a
indicatorilor de rezultat și de realizare, etc. De asemenea, este realizată și o analiză a progresului înregistrat
în implementarea programului din perspectivă financiară, cu precizarea că datele luate în considerare sunt
cele disponibile la nivelul Rapoartelor Anuale de Implementare ale POCA 2014-2020, iar analiza efectuată
este realizată la nivel de axe prioritare, întrucât nu există date disponibile pentru diferențierea rezultatelor
obținute pe teme de evaluare.
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4.1. Analiza stadiului de implementare
Conform datelor provenite din sistemul de monitorizare, fiecare axă prioritară înregistrează proiecte
contractate, care se află în diferite stadii de implementare. În continuare, este prezentată situația
proiectelor contractate pe fiecare temă de evaluare analizată la nivelul prezentului raport intermediar de
evaluare. Analiza reflectă situația proiectelor înregistrată până la data de 04.10.2019.
Tema de evaluare 1: Evaluarea măsurilor întreprinse pentru abordarea unitară a planificării strategice și
bugetării pe programe (evaluarea procedurilor și mecanismelor implementate în acest sens) - OS 1.1
Număr proiecte
Număr proiecte
Număr proiecte
Număr proiecte aflate
contractate
reziliate
finalizate
în implementare
13
0
6
7

Tema de evaluare 2: Evaluarea sistemelor de management al calității și performanței (evaluare a modului
de implementare a acestor mecanisme și analiză a impactului acestora) - OS 1.1
Număr proiecte
Număr proiecte
Număr proiecte
Număr proiecte aflate
contractate
reziliate
finalizate
în implementare
11
0
0
11

Tema de evaluare 3: Evaluarea măsurilor luate pentru îmbunătățirea cadrului legislativ (evaluarea tuturor
măsurilor luate pentru a aduce o schimbare în acest domeniu) - OS 1.1
Număr proiecte
Număr proiecte
Număr proiecte
Număr proiecte aflate
contractate
reziliate
finalizate
în implementare
73
0
16
57

Tema de evaluare 4: Evaluarea sprijinului acordat pentru susținerea ONG-urilor și a partenerilor sociali
(evaluarea mecanismelor, instrumentelor și acțiunilor menite să îmbunătățească monitorizarea și
evaluarea ulterioară a politicilor publice, precum și inițiativele de reformă, sesiunile de formare pentru a
dezvolta capacitățile acestor instituții, networking-ul etc.) - OS 1.1
Număr proiecte
Număr proiecte
Număr proiecte
Număr proiecte aflate
contractate
reziliate
finalizate
în implementare
100*
0
27
73
*La nivelul bazei de date consultate (Anexa 13 - Listă proiecte contractate 04.10.2019, disponibilă pe website-ul
POCA), 4 din cele 100 de proiecte contractate de către ONG-uri în cadrul OS 1.1 sunt încadrate în mod eronat ca fiind
APC (coloana ”tip de beneficiar”), însă acestea au fost luate în calcul la elaborarea prezentei analize.
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Tema de evaluare 5: Evaluarea măsurilor întreprinse pentru reforma managementului resurselor umane OS 1.2
Număr proiecte
Număr proiecte
Număr proiecte
Număr proiecte aflate
contractate
reziliate
finalizate
în implementare
5
0
0
5

4.2. Analiza indicatorilor de realizare și de rezultat
Capitolul prezent surprinde analiza indicatorilor de realizare și a indicatorilor de rezultat la nivel de temă
de evaluare. Astfel, pentru fiecare temă de evaluare s-a avut în vedere determinarea nivelului de atingere
a țintelor la nivel de indicator (la data de 04.10.2019), numărul și stadiul de implementare al proiectelor
contractate, precum și nivelul estimat de atingere a țintelor pentru anul 2023. Estimarea este realizată în
baza țintelor propuse a fi atinse la nivelul proiectelor contractate, stabilite prin documentația de aplicare.
Având în vedere faptul că, prin definiția programului, investițiile sunt realizate la nivel de axă prioritară/
obiectiv specific și nu la nivel de temă supusă evaluării, repartizarea proiectelor în funcție de temă a fost
realizată prin:
1. Distribuirea/ verificarea contribuțiilor fiecărui proiect la indicatorii de realizare și de rezultat
aferenți – efectuată în baza datelor de monitorizare ale POCA;
2. Distribuirea/ verificarea contribuțiilor tuturor indicatorilor de realizare și de rezultat la o anumită
temă de evaluare – efectuată în baza informațiilor furnizate prin documentația de programare.
În cazul anumitor proiecte/ indicatori, nu se poate realiza o distribuție a contribuției la nivelul unei singure
teme de evaluare – indicatorii pot avea o contribuție la mai multe teme de evaluare, fără a putea fi
delimitată această contribuție la nivel particular de temă. *În acest caz, echipa de evaluare a realizat
analiza asupra gradului de atingere a indicatorului, la nivel general (luând în considerare toate temele la
care se încadrează) – cu referire la indicatorii 5S7 și 5S46, ambii fiind întâlniți în cazul temelor de evaluare
1,2,3 și 4.
Concluzii generale:
La nivel global, pentru toate temelor de evaluare supuse analizei, gradul de atingere al indicatorilor, atât
de rezultat, cât și cei de realizare, este de 53,74%, iar estimările pentru anul 2023 sunt că țintele vor fi
atinse în proporție de 86,95%. Așadar, se poate concluziona că programul prezintă un nivel de
performanță mediu, cu privire la atingerea țintelor finale.
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Pentru temele de evaluare 1, 4, indicatorii care vizează în mod exclusiv temele specifice de evaluare au
fost atinși în proporție de 100% - evidențiind un randament ridicat al proiectelor aferente. Cu toate
acestea, indicatorii care contribuie la mai multe teme de evaluare, inclusiv cele menționate anterior, se
află la un nivel relativ scăzut.
În cazul temei de evaluare 3 se remarcă o evoluție pozitivă, fiind identificați trei indicatori cu contribuție
exclusivă care și-au atins țintele în proporție de 100%. Cu toate acestea, sunt evidențiate rezultate slabe
în cazul acțiunilor de reducere a poverii administrative pentru mediul de afaceri și pentru cetățeni.
În cadrul temei de evaluare 2, se înregistrează un grad redus în ceea ce privește implementarea
sistemelor unitare de management al calității și performanței (0%). Cu toate acestea, toate cele 11
proiecte se află în implementare, iar estimările pentru anul 2023 arată că valorile țintă vor fi atinse la
nivelul tuturor indicatorilor.
Tema de evaluare 5 prezintă nivelul de performanță cel mai redus – grad de atingere a țintelor indicatorilor
de 8% și estimări pentru anul 2023 de atingere în proporție de 43%. Performanța indicatorilor aferenți
temei 5 este cu atât mai scăzută cu cât numărul total de proiecte contractate este de numai 5 - iar tema
de evaluare nu conține indicatori ce au inclusiv o contribuție la alte teme de evaluare (ca, de exemplu, în
cazul indicatorilor 5S7, 5S47) , astfel că, la atingerea acestora, nu vor contribui și alte proiecte.
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Tema de evaluare 1: Evaluarea măsurilor întreprinse pentru abordarea unitară a planificării strategice și bugetării pe programe (evaluarea
procedurilor și mecanismelor implementate în acest sens) - OS 1.1
La nivelul temei de evaluare 1 au fost selectați patru indicatori prin care se pot evalua procedurile și mecanismele de planificare strategică și
bugetare pe programe (2 indicatori de rezultat și 2 indicatori de realizare). La nivel general, în baza proiectelor finalizate și a celor aflate în
implementare, programul înregistrează un grad de atingere a țintelor de 58% și este estimat ca obiectivele să fie atinse în proporție de 95% la
finalul anului 2023 – estimarea este justificată prin faptul că un număr ridicat de proiecte prin care se contribuie la indicatorii selectați se află în
implementare. Astfel, s-a remarcat faptul că indicatorii 5S1 și 5S38 – indicatorii cu contribuție exclusivă la tema de evaluare 1 – și-au atins și depășit
deja țintele în totalitate (nivel efectiv de atingere de 200% în cazul 5S1 și de 256% în cazul 5S38). Pe de altă parte, în cazul indicatorilor 5S7 și 5S46
– indicatori ce contribuție la mai multe teme de evaluare -, țintele sunt atinse într-o pondere relativ redusă (16%, respectiv 17%), însă așteptările
sunt ridicate pentru anul 2023, având în vedere numărul de proiecte aflate în implementare. În continuare sunt evidențiate valorile înregistrate la
nivel de indicator, precum și nivelul de atingere actual și gradul de atingere estimat pentru anul 2023.
Tabel nr. 1. Grad de atingere a țintelor pentru anii 2019 și 2023, pentru indicatorii aferenți temei de evaluare 1
Tipologie
indicator

Denumire indicator

5S1 Autorități și instituții publice centrale care au implementat
planificarea strategică și bugetarea pe programe pe baza
metodologiilor și instrumentelor unitare
5S7 Personalul din autoritățile și instituțiile publice centrale care a
fost certificat la încetarea calității de participant la formare legată
de OS 1.1
5S38 Autorități și instituții publice centrale sprijinite pentru a
introduce planificarea strategică și bugetarea pe programe
5S46 Participanți la activități de formare legate de OS

2

1.12

Grad de
atingere

Estimare
2023

Țintă

Nivel de
atingere
(2019)

Estimare privind
gradul de
atingere (2023)

Rezultat

18

9

34

100%

100%

Rezultat

2.367

15.000

14.500

16%

97%

Realizare

23

9

34

100%

100%

Realizare

3.425

20.000

17.038

17%

85%

Indicatori cu contribuție la mai multe teme de evaluare
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Sursa: Prelucrarea datelor de monitorizare de către echipa de evaluare
Tabelul următor prezintă numărul de proiecte cu contribuție la indicatorii aferenți temei de evaluare 1, cu precizarea că pentru indicatorii care
corespund mai multor teme de evaluare (5S7 și 5S46) este evidențiat un număr mai mare de proiecte.
Tabel nr. 2. Număr de proiecte cu contribuție la indicatorii aferenți temei de evaluare 1
Denumire indicator
5S1 Autorități și instituții publice centrale care au implementat planificarea strategică și bugetarea
pe programe pe baza metodologiilor și instrumentelor unitare
5S7 Personalul din autoritățile și instituțiile publice centrale care a fost certificat la încetarea
calității de participant la formare legată de OS 1.1
5S38 Autorități și instituții publice centrale sprijinite pentru a introduce planificarea strategică și
bugetarea pe programe
5S46 Participanți la activități de formare legate de OS 1.1

Nr. proiecte

Nr. Beneficiari unici

13

11

72

32

12

11

77

32

Sursa: Prelucrarea datelor de monitorizare de către echipa de evaluare
Concluzii:
-

indicatorii aferenți temei de evaluare 1 au fost atinși în proporție de 58%, respectiv 58% în cazul indicatorilor de rezultat și
58.5% în cazul indicatorilor de realizare
estimare ca țintele propuse pentru anul 2023 să fie atinse în proporție de 95%
indicatorii care vizează în mod exclusiv tema de evaluare 1 (5S1 și 5S38) au fost atinși în proporție de 100%

Tema de evaluare 2: Evaluarea sistemelor de management al calității și performanței (evaluare a modului de implementare a acestor mecanisme
și analiză a impactului acestora) - OS 1.1
La nivelul temei de evaluare 2 au fost selectați patru indicatori prin care se poate evalua implementarea sistemelor de management al calității și
performanței (2 indicatori de rezultat și 2 indicatori de realizare). În cazul acestei teme de evaluare, programul înregistrează un grad de atingere a
țintelor de 25%, nivel relativ scăzut având în vedere faptul că beneficiarii acestor proiecte sunt reprezentați de instituții publice centrale. În acest
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sens, a fost remarcat faptul că au existat întârzieri în lansarea apelurilor de proiecte, ca urmare a nerespectării condiționalităților ex-ante, precum
și în derularea procedurilor de achiziție publică, necesare pentru atingerea scopului prezent. Cu toate acestea, prin numărul de proiecte
contractate, toate dintre acestea fiind în implementare, este estimat ca obiectivele să fie atinse în proporție de 95% la finalul anului 2023 – luând
în considerare inclusiv indicatorii cu contribuții la mai multe teme de evaluare. Astfel, în cazul indicatorilor cu contribuție exclusivă la tema de
evaluare 2, s-a remarcat că numai 6 instituții publice centrale au fost deja sprijinite pentru a introduce sisteme de management al calității, însă
niciunul din aceste proiecte nu a fost concretizat în implementarea unui sistem unitar de management al calității și performanței. Cu toate acestea,
se estimează că până la finalul perioadei de implementare a proiectelor, cei 11 beneficiari unici, urmează să atingă țintele propuse la nivel de
program. În continuare sunt evidențiate valorile înregistrate la nivel de indicator, precum și nivelul de atingere actual și gradul de atingere estimat
pentru anul 2023.
Tabel nr. 3. Grad de atingere a țintelor pentru anii 2019 și 2023, pentru indicatorii aferenți temei de evaluare 2

Denumire indicator

5S2 Autorități și instituții publice centrale care au implementat
sistemele unitare de management al calității și performanței
5S7 Personalul din autoritățile și instituțiile publice centrale care a
fost certificat la încetarea calității de participant la formare legată
de OS 1.1
5S39 Autorități și instituții publice centrale sprijinite pentru a
introduce sistemele unitare de management al calității și
performanței
5S46 Participanți la activități de formare legate de OS 1.1

Tipologie
indicator

Grad de
atingere

Țintă

Estimare
2023

Nivel de
atingere
(2019)

Estimare privind
gradul de
atingere (2023)

Rezultat

0

9

11

0%

100%

Rezultat

2.367

15.000

14.500

16%

97%

Realizare

6

9

11

67%

100%

Realizare

3.425

20.000

17.038

17%

85%

Sursa: Prelucrarea datelor de monitorizare de către echipa de evaluare
Tabelul următor prezintă numărul de proiecte cu contribuție la indicatorii aferenți temei de evaluare 2, cu precizarea că pentru indicatorii care
corespund mai multor teme de evaluare (5S7 și 5S46) este evidențiat un număr mai mare de proiecte.
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Tabel nr. 4. Număr de proiecte cu contribuție la indicatorii aferenți temei de evaluare 2
Denumire indicator
5S2 Autorități și instituții publice centrale care au implementat sistemele unitare de
management al calității și performanței
5S7 Personalul din autoritățile și instituțiile publice centrale care a fost certificat la încetarea
calității de participant la formare legată de OS 1.1
5S39 Autorități și instituții publice centrale sprijinite pentru a introduce sistemele unitare de
management al calității și performanței
5S46 Participanți la activități de formare legate de OS 1.1

Nr. proiecte

Nr. beneficiari unici

11

11

72

32

11

11

77

32

Sursa: Prelucrarea datelor de monitorizare de către echipa de evaluare
Concluzii:
-

indicatorii aferenți temei de evaluare 2 au fost atinși în proporție de 25%, respectiv 8% în cazul indicatorilor de rezultat și 42%
în cazul indicatorilor de realizare
estimare ca țintele propuse pentru anul 2023 să fie atinse în proporție de 95%
indicatorii care vizează în mod exclusiv tema de evaluare 2 (5S2 și 5S39) înregistrează valori scăzute, însă se estimează că vor
fi atinși în proporție de 100%

Tema de evaluare 3: Evaluarea măsurilor luate pentru îmbunătățirea cadrului legislativ (evaluarea tuturor măsurilor luate pentru a aduce o
schimbare în acest domeniu) - OS 1.1
La nivelul temei de evaluare 3 au fost selectați opt indicatori prin care se pot evalua măsurile luate pentru îmbunătățirea cadrului legislativ (3
indicatori de rezultat și 4 indicatori de realizare). La nivel general, în baza proiectelor finalizate și a celor aflate în implementare, programul
înregistrează un grad de atingere al țintelor de 53% și este estimat ca obiectivele să fie atinse în proporție de 98% la finalul anului 2023 – estimarea
este justificată prin faptul că numai 16 proiecte aferente temei 4 au fost finalizate, în timp ce se înregistrează un număr ridicat de proiecte aflate
în implementare. Astfel, s-a remarcat faptul că 3 din 6 indicatori cu contribuție exclusivă la tema de evaluare 4 și-au atins deja țintele în totalitate,
însă există o serie de indicatori pentru care se înregistrează valori reduse (ex. 5S5 – 0%; 5S43 – 25%). Se poate observa cum proiectele finalizate au
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contribuit la atingerea indicatorilor mai sus menționați și faptul că, din estimările rezultate la nivel de proiect, țintele pentru anul 2023 vor fi atinse
în totalitate. De asemenea, se constată că în cazul indicatorilor 5S3, 5S41 și 5S40 țintele au fost cu mult depășite încă din momentul actual (nivel
de atingere de 700%, 361% și respectiv 700%). În același timp, anumiți indicatori, ce nu și-au atins țintele deocamdată, precum 5S5, 5S42, 5S43 se
estimează că vor depăși cu mult țintele planificate pentru 2023 (nivel de atingere estimat de 300%, 200%, respectiv 200%). În continuare sunt
evidențiate valorile înregistrate la nivel de indicator, precum și nivelul de atingere actual și gradul de atingere estimat pentru anul 2023.
Tabel nr. 5. Grad de atingere a țintelor pentru anii 2019 și 2023, pentru indicatorii aferenți temei de evaluare 3

Denumire indicator

5S3 Autorități și instituții publice centrale care au elaborat politici
bazate pe dovezi, inclusiv evaluarea ex-ante a impactului
5S5 Autorități și instituții publice centrale care au implementat
măsuri unitare de reducere a poverii administrative pentru mediul
de afaceri și pentru cetățeni
5S7 Personalul din autoritățile și instituțiile publice centrale care a
fost certificat la încetarea calității de participant la formare legată
de OS 1.1
5S41 Metode, instrumente, proceduri dezvoltate de autoritățile
publice centrale pentru a sprijini dezvoltarea la nivel local
5S40 Autorități și instituții publice centrale sprijinite pentru a
realiza studii, analize și evaluări ex ante a impactului pentru
fundamentarea politicilor publice
5S42 Autorități și instituții publice sprijinite pentru a sistematiza
fondul activ al legislației
5S43 Autorități și instituții publice centrale sprijinite pentru a
introduce măsuri unitare pentru reducerea poverii administrative
pentru mediul de afaceri si pentru cetățeni
5S46 Participanți la activități de formare legate de OS 1.1

Tipologie
indicator

Grad de
atingere

Estimare
2023

Țintă

Nivel de
atingere
(2019)

Estimare privind
gradul de
atingere (2023)

Rezultat

56

8

87

100%

100%

Rezultat

0

8

24

0%

100%

Rezultat

2.367

15.000

14.500

16%

97%

65

18

109

100%

100%

63

9

100

100%

100%

10

15

30

67%

100%

3

12

24

25%

100%

3.425

20.000

17.038

17%

85%

Realizare
Realizare

Realizare
Realizare

Realizare
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Sursa: Prelucrarea datelor de monitorizare de către echipa de evaluare
Tabelul următor prezintă numărul de proiecte cu contribuție la indicatorii aferenți temei de evaluare 3, cu precizarea că pentru indicatorii care
corespund mai multor teme de evaluare (5S7 și 5S46) este evidențiat un număr mai mare de proiecte.
Tabel nr. 6. Număr de proiecte cu contribuție la indicatorii aferenți temei de evaluare 3
Denumire indicator

Nr. proiecte

Nr. Beneficiari unici

58

28

16

14

72

32

16

10

61

28

5S42 Autorități și instituții publice sprijinite pentru a sistematiza fondul activ al legislației
5S43 Autorități și instituții publice centrale sprijinite pentru a introduce măsuri unitare
pentru reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri si pentru cetățeni

26

20

16

14

5S46 Participanți la activități de formare legate de OS 1.1

77

32

5S3 Autorități și instituții publice centrale care au elaborat politici bazate pe dovezi,
inclusiv evaluarea ex-ante a impactului
5S5 Autorități și instituții publice centrale care au implementat măsuri unitare de
reducere a poverii administrative pentru mediul de afaceri și pentru cetățeni
5S7 Personalul din autoritățile și instituțiile publice centrale care a fost certificat la
încetarea calității de participant la formare legată de OS 1.1
5S41 Metode, instrumente, proceduri dezvoltate de autoritățile publice centrale pentru a
sprijini dezvoltarea la nivel local
5S40 Autorități și instituții publice centrale sprijinite pentru a realiza studii, analize și
evaluări ex ante a impactului pentru fundamentarea politicilor publice

Sursa: Prelucrarea datelor de monitorizare de către echipa de evaluare
Concluzii:
-

indicatorii aferenți temei de evaluare 3 au fost atinși în proporție de 53%, respectiv 39% în cazul indicatorilor de rezultat și 69%
în cazul indicatorilor de realizare
estimare ca țintele propuse pentru anul 2023 să fie atinse în proporție de 98%
3 dintre indicatorii care vizează în mod exclusiv tema de evaluare 3 au fost atinși în proporție de 100%, în timp ce pentru
ceilalți se estimează că valorile vor fi atinse până în 2023.
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-

la momentul actual, se înregistrează rezultate slabe în cazul acțiunilor de reducere a poverii administrative pentru mediul de
afaceri și pentru cetățeni

Tema de evaluare 4: Evaluarea sprijinului acordat pentru susținerea ONG-urilor și a partenerilor sociali (evaluarea mecanismelor, instrumentelor
și acțiunilor menite să îmbunătățească monitorizarea și evaluarea ulterioară a politicilor publice, precum și inițiativele de reformă, sesiunile de
formare pentru a dezvolta capacitățile acestor instituții, networking-ul etc.) - OS 1.1
La nivelul temei de evaluare 4 au fost selectați cinci indicatorii prin care se poate evalua sprijinul pentru susținerea ONG-urilor și a partenerilor
sociali (2 indicatori de rezultat și 3 indicatori de realizare). Toți indicatorii de rezultat și realizare aferenți exclusiv temei de evaluare 4 au fost atinși
în proporție de 100% - aceștia chiar depășesc valorile planificate inițial (nivel de atingere de 155% în cazul 5S6, peste 400% în cazul 5S44 și un grad
de atingere de peste 15 ori mai mult în cazul 5S45). Excepție de la regulă fac indicatorii care contribuie la mai multe teme de evaluare (5S7, 5S46).
Așadar, la nivel general, programul înregistrează un grad de atingere a țintelor de 67% și este estimat ca obiectivele să fie atinse în proporție de
96% la finalul anului 2023 – motivul principal fiind, evident, includerea în analiză a tuturor indicatorilor corespunzători temei de evaluare 4 (nu
doar cei cu contribuție exclusivă). În continuare sunt evidențiate valorile înregistrate la nivel de indicator, precum și nivelul de atingere actual și
gradul de atingere estimat pentru anul 2023.
Tabel nr. 7. Grad de atingere a țintelor pentru anii 2019 și 2023, pentru indicatorii aferenți temei de evaluare 4

Denumire indicator

5S6 ONG-uri și parteneri sociali care au formulat și promovat
propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern
5S7 Personalul din autoritățile și instituțiile publice centrale care a
fost certificat la încetarea calității de participant la formare legată
de OS 1.1

Tipologie
indicator

Grad de
atingere

Estimare
2023

Țintă

Nivel de
atingere
(2019)

Estimare privind
gradul de
atingere (2023)

Rezultat

31

20

142

100%

100%

Rezultat

2.367

15.000

14.500

16%

97%
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Tipologie
indicator

Denumire indicator

5S44 ONG-uri și parteneri sociali sprijinite pentru a-și îmbunătăți
capacitatea de a formula și promova propuneri alternative la
politicile publice inițiate de Guvern
5S45 Personal din ONG-uri și parteneri sociali care participă la
activități de formare
5S46 Participanți la activități de formare legate de OS 1.1

Grad de
atingere

Nivel de
atingere
(2019)

Estimare
2023

Țintă

Realizare

164

35

3

100%

Realizare
Realizare

9.473
3.425

525
20.000

4

100%
17%

17.038

Estimare privind
gradul de
atingere (2023)

85%

Sursa: Prelucrarea datelor de monitorizare de către echipa de evaluare
Tabelul următor prezintă numărul de proiecte cu contribuție la indicatorii aferenți temei de evaluare 4, cu precizarea că pentru indicatorii care
corespund mai multor teme de evaluare (5S7 și 5S46) este evidențiat un număr mai mare de proiecte.

Tabel nr. 8. Număr de proiecte cu contribuție la indicatorii aferenți temei de evaluare 4
Denumire indicator

Nr. proiecte

Nr. Beneficiari unici

5S6 ONG-uri și parteneri sociali care au formulat și promovat propuneri alternative la
politicile publice inițiate de Guvern
5S7 Personalul din autoritățile și instituțiile publice centrale care a fost certificat la
încetarea calității de participant la formare legată de OS 1.1
5S44 ONG-uri și parteneri sociali sprijinite pentru a-și îmbunătăți capacitatea de a formula
și promova propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern

100

100

72

32

99

99

100

100

77

32

5S45 Personal din ONG-uri și parteneri sociali care participă la activități de formare
5S46 Participanți la activități de formare legate de OS 1.1

3

4

În cazul indicatorului 5S44 nu se poate realiza o estimare a valorii țintelor pentru anul 2023, din cauza unor neconcordanțe între bazele de monitorizare
În cazul indicatorului 5S45 nu se poate realiza o estimare a valorii țintelor pentru anul 2023, din cauza unor neconcordanțe între bazele de monitorizare
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Sursa: Prelucrarea datelor de monitorizare de către echipa de evaluare
Concluzii:
-

indicatorii care vizează în mod exclusiv tema de evaluare 4 (5S1 și 5S38) au fost atinși în proporție de 100%
estimare ca țintele propuse pentru anul 2023 să fie atinse în proporție de 96%, în cazul tuturor indicatorilor

Tema de evaluare 5: Evaluarea măsurilor întreprinse pentru reforma managementului resurselor umane - OS 1.2
La nivelul temei de evaluare 5 au fost selectați patru indicatorii prin care se pot evalua măsurile întreprinse pentru reforma managementului
resurselor umane (2 indicatori de rezultat și 2 indicatori de realizare). În acest caz, toți indicatorii de realizare și rezultat contribuie exclusiv la tema
de evaluare 5. La nivelul temei de evaluare se înregistrează un număr de 5 proiecte, 4 dintre acestea fiind contractate în anul 2019. Drept urmare,
gradul de atingere al țintelor este unul extrem de redus în acest moment, 8% - un singur indicator înregistrează o evoluție (5S47 – 30%). Referitor
la estimările pentru atingerea țintelor în anul 2023, în baza celor 5 proiecte contractate, se estimează că țintele vor fi atinse în proporție de 43%.
În continuare sunt evidențiate valorile înregistrate la nivel de indicator, precum și nivelul de atingere actual și gradul de atingere estimat pentru
anul 2023.
Tabel nr. 9. Grad de atingere a țintelor pentru anii 2019 și 2023, pentru indicatorii aferenți temei de evaluare 5

Denumire indicator

5S8 Autorități și instituții publice centrale care au aplicat metode unitare
în managementul resurselor umane
5S47 Autorități și instituții publice centrale sprijinite pentru dezvoltarea și
introducerea de metode unitare de management în domeniul resurselor
umane

Tipologie
indicator

Grad de
atingere

Nivel de
atingere
(2019)

Estimare
2023

Țintă

Estimare privind
gradul de
atingere (2023)

Rezultat

0

10

4

0%

40%

Realizare

3

10

7

30%

70%
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Denumire indicator

Tipologie
indicator

Grad de
atingere

Țintă

Nivel de
atingere
(2019)

Estimare
2023

Estimare privind
gradul de
atingere (2023)

5S9 Personalul din autoritățile și instituțiile publice certificat la încetarea
calității de participant la formare legată de OS 1.2

Rezultat

0

7.800

2.641

0%

34%

5S48 Participanți la activități de formare în domeniul resurselor umane

Realizare

0

10.000

2.641

0%

26%

Sursa: Prelucrarea datelor de monitorizare de către echipa de evaluare

Tabelul următor prezintă numărul de proiecte cu contribuție la indicatorii aferenți temei de evaluare 5.

Tabel nr. 10.

Număr de proiecte cu contribuție la indicatorii aferenți temei de evaluare 5
Denumire indicator

5S8 Autorități și instituții publice centrale care au aplicat metode unitare în
managementul resurselor umane
5S47 Autorități și instituții publice centrale sprijinite pentru dezvoltarea și
introducerea de metode unitare de management în domeniul resurselor umane
5S9 Personalul din autoritățile și instituțiile publice certificat la încetarea calității de
participant la formare legată de OS 1.2
5S48 Participanți la activități de formare în domeniul resurselor umane

Nr. proiecte

Nr. Beneficiari unici

4

4

5

5

4

4

4

4

Sursa: Prelucrarea datelor de monitorizare de către echipa de evaluare

Concluzii:
-

Grad de atingere redus în cazul tuturor indicatorilor aferenți temei de evaluare 5;
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-

estimare ca țintele propuse pentru anul 2023 să fie atinse în proporție de 43%, în baza proiectelor contractate în acest
moment;
La nivelul temei de evaluare 5 se înregistrează un număr redus de proiecte contractate (5) și implicit un grad redus de atingere
al indicatorilor.
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4.3. Analiza dimensiunii financiare
Axă prioritară

Alocare financiară FSE

Axa prioritară 1
Axa prioritară 2
Axa prioritară 3
Total

326.382.979
187.697.657
39.110.853
553.191.489

Alocare
financiară
buget național
62.242.846
35.794.871
98.037.717

Alocare financiară totală
388.625.825
223.492.528
39.110.853
651.229.206

Având în vedere temele de evaluare acoperite prin prezentul raport de evaluare (Temele de evaluare 1,
2, 3, 4, 5), analiza dimensiunii financiare este realizată numai din perspectiva axei prioritare 1 Administrație publică și sistem judiciar eficiente, corespunzătoare obiectivelor specifice 1.1 și 1.2.
Motivația constă în faptul că programul prevede alocare bugetară la nivel de axă prioritară, nu la nivel de
obiectiv strategic sau la nivel de temă de evaluare. Astfel, nu se poate realiza o delimitare a sumelor
alocate la nivel de temă de evaluare, întrucât, spre exemplu, prin AP 1, prin OS 1.1 se acoperă cumulat
temele 1, 2, 3, 4, în timp ce tot prin AP 1, prin OS 1.2 se acoperă inclusiv tema de evaluare 5. Cu toate
acestea, este realizată o analiză a impactului financiar la nivel de temă de evaluare, în baza valorilor
eligibile ale proiectelor și ale plăților efectiv realizate către beneficiari.
Axa prioritară 1 are o alocare bugetară totală de 388.625.825 lei, din care 326.382.979 lei alocare
financiară FSE și 62.242.846 lei alocare financiară națională. Mai mult, la 31 decembrie 2018, în cazul AP1,
performanța programului, în termeni de apeluri lansate este una bună, fiind deschise linii de finanțare ce
acoperă 171% din alocarea totală a axei prioritare.
Totodată, în baza datelor furnizate prin raportul anual de implementare 2018, existau un număr de 157
de operațiuni sprijinite (atât în zone mai puțin dezvoltate, cât și în zone mai dezvoltate), iar valoarea totală
plătită către beneficiari la finalul lunii decembrie 2018 a fost de 72.912.108,71, reprezentând 18.76% din
valoarea totală alocată. Totodată, valoarea tuturor cheltuielilor eligibile ale operațiunilor selectate
însumează 203.458.669,46, reprezentând 52,35% din valoarea totală alocată.
Comparativ cu finalul anului 2017, când valoarea proiectelor contractate însuma 139.389.708 lei,
echivalent a 35,87% din valoarea totală alocată la nivel de axă, sau când valoarea cheltuielilor efectuate
era de 25.855.250 – reprezentând 6,65%, la nivelul celor 40 de operațiuni selectate, situația anului 2018
prezintă o evoluție pozitivă semnificativă în ceea ce privește performanța financiară. *Informații colectate
în baza RAI 2017.
La nivel de temă de evaluare, analiza s-a realizat în baza unei selecții a proiectelor ce sunt incluse ca parte
componentă în respectiva temă de evaluare. Ca urmare a structurii programului, se înregistrează o serie
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de proiecte care contribuie la mai multe teme de evaluare, fiind imposibilă o delimitare a contribuției
exacte către o singură temă de evaluare. Drept urmare, pentru a evita dublarea valorilor, informațiile
precizate în continuare nu pot fi cumulate.
Temă de evaluare

Valoare
Valoarea plăților Valoarea plăților Valoarea
cheltuielilor
efectiv
realizate efectiv realizate totală a plăților
eligibile
ale din fonduri UE
din
bugetul
proiectelor
național
contractate
Tema de evaluare 1 191.651.316,32
81.138.538,14 81.138.538,14
Tema de evaluare 2 124.698.495,49
8.759.692,09 51.569,17
8.811.261,26
Tema de evaluare 3 1.071.934.108,90
274.996.109,33 1.750.956,93
276.747.066,26
Tema de evaluare 4 94.132.239,33
49.059.178,82 8.145.364,91
57.204.543,73
Tema de evaluare 5 123.908.592,96
2.761.684,65 2.761.684,65
Astfel se remarcă o valoare ridicată a plăților realizate către beneficiari în cazul temei de evaluare 4 - 61%
din valoarea cheltuielilor eligibile – ca urmare a unui stadiu avansat de implementare a proiectelor, peste
25% dintre acestea fiind finalizate.
Se înregistrează valori medii ale plăților realizate în cazul temelor de evaluare 1 și 3 (52% și respectiv 26%
din valoarea cheltuielilor eligibile). La nivelul temei de evaluare 1, deși marea majoritate a proiectelor au
fost demarate cu ani în urmă, 50% dintre acestea au fost finalizate până la momentul actual. În cazul temei
de evaluare 3, numai 7 din cele 34 de proiecte au fost finalizate, în timp ce 9 proiecte au fost demarate în
decursul anilor 2018, 2019. O contribuție semnificativă privind stadiul de implementare al temelor de
evaluare 1 și 3, o reprezintă gradul de dificultate mai ridicat și timpul de implementare mai îndelungat al
proiectelor aferente.
Se înregistrează valori reduse în cazul temelor de evaluare 2 și 5 (7%, respectiv 2% din valoarea
cheltuielilor eligibile. În cazul proiectelor aferente temei de evalaure 2, deși se înregistrează plăți pentru
majoritatea proiectelor, nici un proiect nu a fost finalizat. La nivelul proiectelor aferente temei de evaluare
5, toate proiectele se află în implementare, numai unu dintre acestea înregistrând plăți până în prezent.
Concluzii:
•
•
•
•

Confirm RAI 2018, absorbția fondurilor, în funcție de valoarea totală contractată este de 52,35%;
Confirm RAI 2018, absorbția fondurilor, în funcție de valoarea totală efectiv plătită către
beneficiari este de 18,76%;
Performanță financiară ridicată având în vedere ratele de absorbție, nivelul de contractare,
stadiul de implementare al proiectelor;
Evoluție financiară pozitivă la nivelul anului 2018 față de perioada anului 2017.
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•

•
•

Conform informațiilor de la data de 04.10.2019, tema de evaluare 4 înregistrează cea mai ridicată
performanță în ceea ce privește plățile efectuate către beneficiari – 61% din valoarea cheltuielilor
eligibile.
Conform informațiilor de la data de 04.10.2019, temele de evaluare 1 și 3 înregistrează plăți
echivalent a 52% și respectiv 26% din valoarea cheltuielilor eligibile;
Conform informațiilor de la data de 04.10.2019, temele de evaluare 2 și 5 înregistrează
performanță scăzută privind plățile efectuate către beneficiari - 7%, respectiv 2% din valoarea
cheltuielilor eligibile.
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V. Conștatari preliminare
În acest capitol, pentru fiecare dintre temele de evaluare analizate sunt raportate constatările preliminare
care au fost elaborate pe baza următoarelor metode:
• Verificarea caracterului de plauzibilitate efectuat în cadrul analizei Teoriei Schimbării (TOC),
inclusă în Raportul Inițial;
• Analiza performanței financiare și fizice (detalii incluse în capitolele 2 și 4);
• Analiza conformității cu obiectivele stabilite pentru temele de evaluare (detalii incluse în capitolul
3).
Constatările preliminare vor fi completate cu informații și date ce vor fi colectate din analiza pe teren,
acestea urmând a fi finalizate la nivelul Raportului de evaluare final.
În mod concret, activitățile de evaluare pe teren constau în:
• Aplicarea sondajului de opinie (pentru fiecare dintre temele de evaluare). La momentul elaborării
prezentului raport (decembrie 2019), sondajul a fost deja lansat, iar beneficiarii finali pentru
fiecare temă de evaluare au fost contactați. Sondajul este disponibil online.
• Interviuri. Anexa nr. 4 prezintă metodologia de selecție beneficiarilor care vor fi intervievați,
precum și lista proiectelor vizate, constituită în urma aplicării criteriilor de eșantionare propuse în
cadrul Raportului Inițial.
Constatări preliminare referitoare la Tema de evaluare 1 – Evaluarea măsurilor întreprinse pentru
abordarea unitară a planificării strategice și bugetării pe programe (evaluarea procedurilor și
mecanismelor implementate în acest sens) - OS 1.1
Logica de intervenție (caracterul de plauzibilitate și evaluabilitate). Axa Prioritară 1 a POCA vizează în
general administrația publică și, în mod specific, sistemul judiciar. Analiza confirmă faptul că POCA se
adresează principalelor nevoi identificate la nivelul recenziei literaturii de specialitate legate direct de
planificare, programare și bugetare la nivel de rezultate obiective / așteptate. Corelarea nevoilor
specifice legate de coordonarea și alocarea resurselor / mandatelor este evidentă în cadrul POCA la
nivelul acțiunilor Obiectivului Specific 1.1. În general, obiectivul specific și rezultatele așteptate sunt
corelate cu nevoile. De asemenea, activitățile planificate sunt conectate logic cu rezultatele așteptate.
La rândul lor, rezultatele preconizate legate de introducerea planificării strategice și a bugetării
programelor, a sistemelor și standardelor comune și a instrumentelor moderne și eficiente, sunt
intrinsec legate de activitățile planificate.
Toate rezultatele și realizările preconizate sunt acoperite de indicatori specifici.
Progres financiar și fizic. În ceea ce privește indicatorii de realizare, 5S385 a obținut o valoare mai mare
decât cea planificată (23 de autorități și instituții publice centrale sprijinite să introducă planificarea
strategică și bugetarea pe programe, comparativ cu valoarea de 9 propusă în program, corespunzând

5S38 Autorități și instituții publice centrale sprijinite pentru a introduce planificarea strategică și
bugetarea pe programe
5
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unui procent de realizare de 256% din valoarea propusă), dar mai mică decât valoarea așteptată (în
baza indicatorilor proiectelor contractate) de 378% din țintă. În mod diferit, 5S46 înregistrează atât o
valoare mai mică decât ținta propusă (17%), cât și mai mică decât valoarea așteptată stabilită la 85%.
Din perspectiva indicatorilor de rezultat, indicatorul 5S16 a obținut 200% din ținta stabilită (18 autorități
și instituții publice centrale care au implementat planificarea strategică și bugetarea pe programe,
comparativ cu valoarea țintă de 9), dar se încadrează sub valoarea așteptată de 378% a indicatorului,
calculată în baza proiectelor contractate. Indicatorul S57 se află la doar 16% din ținta stabilită și sub
valoarea de 97% din valoarea așteptată.
Nivelul de absorbție financiară (la nivelul anului 2018) pentru AP 1 este de 18,78%, în timp ce 171% din
alocarea axei a fost inclusă în cele 10 apeluri de proiecte lansate în cadrul acestei axe prioritare (52%
reprezintă valoarea proiectelor contractate). Estimarea legată de atingerea țintelor este una pozitivă,
luând în considerare faptul că după contractarea proiectelor deja depuse, rata de contractare la nivelul
acestei axe va fi atinsă, urmând a înregistra o valoare peste 95%.
Analiza conformității. Analiza programului a fost realizată în baza a trei documente relevante: Acordul
de Parteneriat, Strategia Agenda digitală și SCAP. Această temă de evaluare s-a dovedit a fi corelată în
mod adecvat cu SCAP, care prevede, printre altele, implementarea unui management eficient în
administrația publică și care are ca obiectiv specific (II.1) creșterea coerenței, eficienței, previzibilității
și transparenței procesului decizional în administrația publică.

6

5S1 Autorități și instituții publice centrale care au implementat planificarea strategică și bugetarea pe programe
pe baza metodologiilor și instrumentelor unitare
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Constatări preliminare referitoare la Tema de evaluare 2: Evaluarea sistemelor de management al
calității și performanței (evaluare a modului de implementare a acestor mecanisme și analiză a impactului
acestora) - OS 1.1
Logica de intervenție (caracterul de plauzibilitate și evaluabilitate). POCA abordează principalele
probleme identificate în recenzia literaturii de specialitate. Obiectivul specific și rezultatele așteptate
sunt corelate cu nevoile. De asemenea, activitățile planificate sunt conectate logic cu rezultatele
așteptate, iar rezultatele preconizate sunt intrinsec legate de activitățile planificate. Astfel, logica de
intervenție privind domeniul managementului calității și performanței este plauzibilă. Mai mult decât
atât, toate realizările și rezultatele sunt acoperite de indicatori specifici.
Progres financiar și fizic. În ceea ce privește indicatorii de realizare, 5S397 se află sub valoarea țintă
(67%), înregistrând doar 6 autorități și instituții publice centrale sprijinite să introducă sisteme unitare
de management al calității și performanței, comparativ cu ținta de 9. Această valoare reprezintă
aproape jumătate din valoarea scontată (122%). De asemenea, cel de-al doilea indicator, 5S46 este atât
sub valoarea țintă (17%), cât și sub valoarea preconizată stabilită la 85%.
Din perspectiva indicatorilor de rezultat, 5S28 este încă la valoarea de 0%, astfel încât niciuna dintre
autoritățile și instituțiile publice centrale nu a implementat sisteme unitare de management al calității
și performanței. Valoarea țintă stabilită este de 9, în timp ce cea așteptată este de 11 (corespunzând
unui procent de 122% din țintă). Indicatorul 5S7 este la 16% din valoarea țintă și destul de departe de
valoarea așteptată de 97%.
Nivelul de absorbție financiară (la nivelul anului 2018) pentru AP 1 este de 18,78%, în timp ce 171% din
alocarea axei a fost inclusă în cele 10 apeluri de proiecte lansate în cadrul acestei axe prioritare (52%
reprezintă valoarea proiectelor contractate). Estimarea legată de atingerea țintelor este una pozitivă,
luând în considerare numărul mare de proiecte depuse. După evaluarea și finalizarea procesului de
contractare, rata d de contractare va fi atinsă pe axa 1 în proporție de peste 95%.
Analiza conformității. În mod similar temei de evaluare 1, analiza a fost realizată pe baza Acordului de
Parteneriat, a Strategiei Agenda digitală și a SCAP. Cea de-a doua temă de evaluare este legată în special
de cel de-al IV-lea obiectiv general al SCAP, vizând consolidarea capacității administrației publice de a
asigura calitatea și accesul la serviciile publice. Mai detaliat, printre activitățile prevăzute la nivelul SCAP
se regăsesc: creșterea calității procesului de luare a deciziilor la nivelul administrației publice locale, o
utilizare sporită a sistemelor și instrumentelor de management al calității în administrația publică,
diseminarea informațiilor, promovarea și acțiuni de formare a sistemelor și instrumentelor de
management al calității. Toate aceste activități sunt reflectate de proiectele finanțate în cadrul OS 1.1.

7

5S39 Autorități și instituții publice centrale sprijinite pentru a introduce sistemele unitare de management al
calității și performanței
8
5S2 Autorități și instituții publice centrale care au implementat sistemele unitare de management al calității și
performanței
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Constatări preliminare referitoare la Tema de evaluare 3: Evaluarea măsurilor luate pentru
îmbunătățirea cadrului legislativ (evaluarea tuturor măsurilor luate pentru a aduce o schimbare în acest
domeniu) - OS 1.1
Logica de intervenție (caracterul de plauzibilitate și evaluabilitate). Analiza logicii de intervenție
confirmă faptul că POCA abordează principalele probleme identificate la nivelul recenziei literaturii de
specialitate. Obiectivul specific este corelat cu nevoile, iar rezultatele așteptate corespund, de
asemenea, nevoilor identificate. În plus, activitățile planificate sunt legate logic de rezultatele
așteptate, iar realizările preconizate legate de sistematizare, simplificare și standardizare a
reglementărilor și legislației sunt intrinsec legate de activitățile planificate. În concluzie, teoria
schimbării privind „o mai bună reglementare” este plauzibilă, deoarece obiectivul POCA de a dezvolta
și introduce sisteme comune și standardizate în administrația publică este legat de activitățile,
rezultatele și realizările așteptate. Mai mult, indicatorii specifici acoperă rezultatele și realizările
stabilite.
Progres financiar și fizic. În ceea ce privește indicatorii de realizare, 5S409 a depășit valoarea țintă (63
comparativ cu 9, ajungând la 700%), dar se află sub valoarea preconizată stabilită la 1111%. 5S41 a atins
un nivel de realizare de 361%, față de valoarea preconizată de 606%.
Există trei indicatori care se află sub valoarea țintă. 5S4210 este la 67% față de 200% din valoarea
scontată, 5S4311 este la 25% față de valoarea preconizată de 200%, iar 5S46 este la 17% față de 85% din
valoarea scontată.
Din perspectiva indicatorilor de rezultat, indicatorul 5S312 are o valoarea semnificativ peste valoarea
țintă, înregistrând 56 de autorități și instituții publice centrale față de cele 8 stabilite (nivel de realizare
de 700%). Nivelul de așteptare pentru acest indicator este stabilit la 1088%. În mod contrat, indicatorul
5S713 se situează la 16% din valoarea țintă (valoarea preconizată la 97%). Indicatorul 5S514 este în
schimb la 0%. Pentru aceasta, valoarea preconizată este de 300%.
Nivelul de absorbție financiară (la nivelul anului 2018) pentru AP 1 este de 18,78%, în timp ce 171% din
alocarea axei a fost inclusă în cele 10 apeluri de proiecte lansate în cadrul acestei axe prioritare (52%
9

5S40 Autorități și instituții publice centrale sprijinite pentru a realiza studii, analize și evaluări ex ante a impactului
pentru fundamentarea politicilor publice
10
5S42 Autorități și instituții publice sprijinite pentru a sistematiza fondul activ al legislației
11
5S43 Autorități și instituții publice centrale sprijinite pentru a introduce măsuri unitare pentru reducerea poverii
administrative pentru mediul de afaceri si pentru cetățeni
12
5S3 Autorități și instituții publice centrale care au elaborat politici bazate pe dovezi, inclusiv evaluarea ex-ante a
impactului
13
5S7 Personalul din autoritățile și instituțiile publice centrale care a fost certificat la încetarea calității de participant
la formare legată de OS 1.1
14
5S5 Autorități și instituții publice centrale care au implementat măsuri unitare de reducere a poverii administrative
pentru mediul de afaceri și pentru cetățeni
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reprezintă valoarea proiectelor contractate). Estimarea legată de atingerea țintelor este una pozitivă,
luând în considerare faptul după finalizarea procesului de evaluare și contractare a proiectelor deja
depuse, rata de contractare la nivelul acestei axe va fi atinsă, urmând a înregistra o valoare peste 95%.
Analiza conformității. Tema de evaluare este în special în concordanță cu Strategia pentru o mai bună
reglementare 2014-2020, al cărei obiectiv principal este îmbunătățirea calității instrumentelor de
implementare a politicilor publice reprezentate de reglementări (acte normative, proceduri etc.),
precum și procesul de inițiere a acestora, adoptare, implementare și evaluare. Toate obiectivele
specifice și activitățile preconizate ale acestei strategii sunt relevante pentru tema de evaluare 3.
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Constatări preliminare referitoare la Tema de evaluare 4: Evaluarea sprijinului acordat pentru susținerea
ONG-urilor și a partenerilor sociali (evaluarea mecanismelor, instrumentelor și acțiunilor menite să
îmbunătățească monitorizarea și evaluarea ulterioară a politicilor publice, precum și inițiativele de
reformă, sesiunile de formare pentru a dezvolta capacitățile acestor instituții, networking-ul etc.) - OS 1.1
Logica de intervenție (caracterul de plauzibilitate și evaluabilitate). În domeniul ONG-urilor, POCA
abordează cele trei probleme identificate la nivelul recenziei literaturii de specialitate (standardizare,
raționalizare și simplificare), iar în ceea ce privește tema de evaluare 4, teoria schimbării are, prin
urmare, un caracter plauzibil,
Din perspectiva evaluabilității, toate rezultatele și realizările așteptate sunt acoperite de indicatori
specifici.
Progres financiar și fizic. Doi dintre cei trei indicatori de realizare depășesc deja țintele stabilite și cu o
diferență considerabilă (indicatorul 5S4415 are o valoare de 469%, iar indicatorul 5S4516 se situează la
1.804%), în timp ce indicatorul 5S4617 se situează la 17% din valoarea preconizată, dar este de așteptat
să atingă 85% din ținta propusă.
O situație similară se întâlnește și în cazul indicatorilor de rezultat: 5S618 este deja la 155% din ținta
propusă, în timp ce indicatorul 5S719 înregistrează doar valoarea de 16%, dar se așteaptă să atingă 97%
din ținta propusă.
Nivelul de absorbție financiară (la nivelul anului 2018) pentru AP 1 este de 18,78%, în timp ce 171% din
alocarea axei a fost inclusă în cele 10 apeluri de proiecte lansate în cadrul acestei axe prioritare (52%
reprezintă valoarea proiectelor contractate). Estimarea legată de atingerea țintelor este una pozitivă,
luând în considerare faptul după finalizarea procesului de evaluare și contractare a proiectelor deja
depuse, rata de contractare la nivelul acestei axe va fi atinsă, urmând a înregistra o valoare peste 95%.
Analiza conformității
În cadrul SCAP, activitățile preconizate prevăd consolidarea capacității societății civile, a mediului
academic și a altor parteneri sociali relevanți (sindicate, angajatori, etc.) pentru a sprijini și promova
reforma administrației publice, precum și pentru analiza și îmbunătățirea cadrului legislativ necesar
funcționării ONG-urilor și eficientizarea comunicării dintre acestea și administrația publică: tema de
evaluare 4 este, prin urmare, pe deplin conformă cu SCAP și, în plus, cu Strategia pentru o mai bună
reglementare, unde „partenerii sociali” pot fi actori cheie implicați în calitate de beneficiari.
Constatări preliminare referitoare la Tema de evaluare 5: Evaluarea măsurilor întreprinse pentru reforma
managementului resurselor umane - OS 1.2.
Logica de intervenție (caracterul de plauzibilitate și evaluabilitate). PLAUZIBILITATE: Așa cum a fost
15

5S44 ONG-uri și parteneri sociali sprijinite pentru a-și îmbunătăți capacitatea de a formula și promova propuneri
alternative la politicile publice inițiate de Guvern
16
5S45 Personal din ONG-uri și parteneri sociali care participă la activități de formare
17
5S46 Participanți la activități de formare legate de OS 1.1
18
5S6 ONG-uri și parteneri sociali care au formulat și promovat propuneri alternative la politicile publice inițiate de
Guvern
19
5S7 Personalul din autoritățile și instituțiile publice centrale care a fost certificat la încetarea calității de participant
la formare legată de OS 1.1
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evidențiat în Raportul Inițial, analiza logicii de intervenție confirmă faptul că POCA abordează
principalele probleme identificate la nivelul recenziei literaturii de specialitate. Obiectivul specific este
corelat cu nevoile; rezultatele așteptate corespund nevoilor identificate. În plus, acțiunile și măsurile
întreprinse până în prezent în cadrul OS 1.2 (pentru dezvoltarea unui management unic și coerent al
resurselor umane, revizuirea reglementărilor privind salarizarea unitară, dezvoltarea unui sistem de
politici bazate pe dovezi, revizuirea procedurilor privind planificarea, recrutarea, selecția, evaluarea,
cariera și pregătirea personalului etc.) s-au dezvoltat într-un mod coerent prin aplicațiile de proiect
lansate.
EVALUABILITATE (posibilitatea evaluării). Toate rezultatele și realizările așteptate sunt acoperite de
indicatori specifici.
Progres financiar și fizic. În ceea ce privește progresul fizic, indicatorii de realizare 5S4820 și indicatorii
de rezultat 5S821 și 5S922 sunt încă la nivelul zero, în timp ce indicatorul de realizare 5S4723 a atins 30%
din obiectivul stabilit pentru anul 2023.
La momentul elaborării prezentului raport, din cauza dimensiunii și naturii sistemice a proiectelor
finanțate în cadrul OS 1.2, niciunul dintre proiecte nu a fost încă finalizat. Pentru a obține o evaluare
semnificativă, este necesară actualizarea indicatorilor și aprofundarea activităților de evaluare. După
cum este indicat în Raportul Anual de Implementare, indicatorii specifici cu privire la implementare se
bazează pe prima cerere de rambursare autorizată; aceasta înseamnă că este posibil ca beneficiarii să
menționeze activități legate de indicatori în rapoartele lor lunare de progres, dar nu solicită
rambursarea cheltuielilor aferente. Prin urmare, acești indicatori au valori zero sau valoare foarte
reduse.
În termeni financiari, Axa Prioritară 1 are performanță în conformitate cu așteptările. Cadrul de
performanță stabilit pentru finalul anului 2018 a fost îndeplinit cu succes. Tema de evaluare 5
înregistrează performanță scăzută privind plățile efectuate către beneficiari, respectiv 2% din valoarea
cheltuielilor eligibile.
Analiza conformității.
Logica programului referitoare la OS 1.2 este strâns legată de evaluarea PODCA și de toate provocările
identificate la nivelul celor mai relevante documente / strategii care interacționează cu POCA
(evaluarea ex-ante, Acordul de Parteneriat, SCAP etc.). Toate acestea subliniază necesitatea
implementării unei politici integrate pe termen lung privind o gestionare coerentă și unitară a resurselor
umane în administrația publică.
Acțiunile implementate în cadrul OS 1.2 / temei de evaluare 5 sunt deosebit de relevante în ceea ce
privește coerența cu SCAP, Acordul de parteneriat și, de asemenea, Strategia privind o mai bună
reglementare, la nivelul căreia al treilea obiectiv specific este reprezentat de dezvoltarea capacității
administrative pentru implementarea unei politici mai bune de reglementare. Obiectivul specific SCAP
20

Participanți la activități de formare în domeniul resurselor umane
Autorități și instituții publice centrale care au aplicat metode unitare în managementul resurselor umane
22
Personalul din autoritățile și instituțiile publice certificat la încetarea calității de participant la formare legată de OS
1.2
23
Autorități și instituții publice centrale sprijinite pentru dezvoltarea și introducerea de metode unitare de
management în domeniul resurselor umane
21
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II.2 prevede adaptarea politicilor și a sistemului de resurse umane la obiectivele și cerințele unei
administrații moderne, în timp ce OT 11 din Acordul de Parteneriat al României din 2014 necesită un
sistem integrat de gestionare a resurselor umane.
La momentul elaborării prezentului raport, există 5 beneficiari unici ai proiectelor finanțate în cadrul
temei de evaluare 5 (Ministerul Afacerilor Interne, SGG, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Serviciul
Român de Informații, Serviciul de Protecție și Pază). Rolul jucat de instituțiile publice centrale și SGG
(singur sau în parteneriat cu alte autorități) confirmă logica programului din perspectiva nevoilor
instituțiilor și ale părților interesate.
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VI. Anexe
Anexa nr. 1 – Analiza documentară și lista documentelor și a literaturii
parcurse
În cadrul analizei documentare, în ceea ce privește obiectivul specific 1.1 și obiectivul specific 1.2, au fost
abordate următoarele:
- Strategia:
o Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020,
o Strategia privind mai buna reglementare 2014-2020;
- Acordul de parteneriat România 2014-2020;
- Diferite aspecte surprinse în rapoartele anuale de implementare:
o Evaluarea modului de implementare a programului operațional;
o Factori care influențează performanța și implementarea programului;
o Cadrul de performanță;
o Contribuția POCA la Strategia Europa 2020;
o Rolul partenerilor în implementarea programului
1.1.
Analiza ștrategiilor naționale
Două strategii naționale au fost luate spre analiză, Strategia pentru consolidarea administrației publice
2014-2020 și Strategia privind mai buna reglementare 2014-2020.
Ambele strategii au fost comparate în baza componentei lor principală și a obiectivelor generale ale
acestora; obiectivelor specifice și a rezultatelor așteptate; guvernanța (actori cheie ce trebuie implicați);
Obiectivul acestei comparații a fost de a înțelege cât de mult a luat POCA în considerare elementel cheie
ale SCAP pe diferite niveluri.
1.1.1. Strategia pentru conșolidarea adminiștrației publice 2014-2020
Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020 a indicat un nivel ridicat de coerență cu
POCA pentru toate domeniile de analiză, prezentând sinergii puternice cu Axele Prioritare, obiectivele
specifice, sau alte aspecte de interes ale POCA. În cele ce urmează sunt evidențiate aceste legături:
Analiză
Strategie
și
obiective generale

STRATEGIA PENTRU CONSOLIDAREA
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 2014 – 2020
Strategia generală (p. 6-7):
•
•
•

O administrație publică orientată către beneficiarii
serviciilor publice
O administrație publică deschisă și sensibilă la soluții
inovatoare
O administrație care simplifică și consolidează
instituțiile și mecanismele.

Analiza coerenței cu POCA (ridicatmediu-scăzut)
POCA afirmă în mod explicit că
abordarea sa strategică derivă din
STRATEGIA PENTRU CONSOLIDAREA
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 2014 –
2020.
Într-adevăr, cele două axe prioritare:
AP1 „ Administrație publică și sistem
judiciar eficiente” și AP2 „
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Analiză

STRATEGIA PENTRU CONSOLIDAREA
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 2014 – 2020
Obiective generale:
I) Adaptarea mandatului administrației la nevoile
generale și nevoile cetățenilor;
II) Implementarea unui management eficient în
administrația publică;
III) Debirocratizarea și simplificarea proceselor pentru
cetățeni, mediul de afaceri și administrația publică;
IV) Consolidarea capacității administrației publice de a
asigura calitatea și accesul la servicii publice.

Obiective specifice
și
rezultate
așteptate

I.1 Creșterea gradului de predictibilitate în ceea ce
privește organizarea și funcționarea instituțiilor de la
nivelul administrației publice centrale.
I.2 Asigurarea cadrului optim pentru distribuirea
competențelor între administrația publică centrală și
administrația publică locală și exercitarea lor durabilă

Analiza coerenței cu POCA (ridicatmediu-scăzut)
Administrație publică și sistem
judiciar accesibile și transparente”
includ principalele concepte ale
strategiei - deschidere, răspundere,
eficiență și accesibilitate.
Teme relevante pentru evaluare:
1,2,3. Indirect 4.
Nivel de coerență: Ridicat
Obiectivele specifice I.1, I.2, I.3 din
strategia națională corespund în
totalitate cu obiectivele specifice
POCA 1.1 și 2.1.
Teme relevante pentru evaluare: 1,2
și 4.

I.3 Reorganizarea administrativ-teritorială
II.1 Creșterea coerenței, eficienței, predictibilității și
transparenței procesului de luare a deciziilor în
administrația publică;
II.2: Adaptarea politicilor și a sistemului de resurse umane
la obiectivele și cerințele unei administrații publice
moderne;
II.3 Promovarea eticii și integrității în administrația
publică și continuarea măsurilor pentru reducerea și
prevenirea corupției;
II.4 Soluții IT pentru eficientizarea administrației publice
II.5: Îmbunătățirea proceselor interne la nivelul
instituțiilor publice
II.6: Calitate, cercetare și inovare în administrația publică
II.7: Îmbunătățirea gestionării resurselor materiale
pentru autorități și instituțiile publice la nivel central
III.1: Reducerea birocrației pentru cetățeni
III.2: Reducerea birocrației pentru mediul de afaceri
III.3: Reducerea birocrației inter și intra-instituționale

Obiectivele specifice II.1, II.2, II.3, II.4,
II.5, II.6 și II.7 sunt coerente cu
obiectivele specifice POCA 1.1., 1.2,
1.4, 2.1, 2.2 (2.3)
Teme relevante pentru evaluare: 1,2

Obiectivele specifice III.1, II.2, III.3
sunt coerente cu obiectivele specifice
POCA 1.1, 1.4 și 2.2
Teme relevante pentru evaluare: 1,3

Pagina 60

www.poca.ro

Analiză

Guvernanța (actori
cheie ce trebuie
implicați)

STRATEGIA PENTRU CONSOLIDAREA
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 2014 – 2020
IV.1: Creșterea calității și accesului la serviciile publice
prin eficientizarea costurilor și reducerea timpilor de
furnizare a serviciilor publice
IV.2: Consolidarea capacității financiare a autorităților
administrației publice
IV.3: Dezvoltarea mecanismelor de monitorizare și
evaluare a serviciilor publice

Analiza coerenței cu POCA (ridicatmediu-scăzut)
Obiectivele specifice IV.1, IV.2, IV.3
sunt coerente cu obiectivele specifice
POCA 1.1, 1.4 și 2.2

Comitetul național pentru coordonarea implementării
”Strategiei pentru consolidarea administrației publice
2014-2020” (CNCISCAP) supraveghează planul de
implementare. Este constituit de Cancelaria Primului
Ministru.
Secretariatul General al Guvernului, Ministerul
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul
Fondurilor Europene, Ministerul Societății Informaționale
și Ministerul Finanțelor Publice. CNCISCP este coordonat
de primul ministru.

Autoritatea de management a POCA,
Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației
Publice,
este
reprezentată prin CNCISCAP. Prin
urmare, o bună coordonare între
POCA și strategie este asigurată.
Evaluarea și monitorizarea POCA sunt
complementare cu cele ale strategiei.
Desigur, în timp ce setul de indicatori
al POCA colectează informații la
nivelul de proiect specific (nivel
operațional), indicatorii prevăzuți prin
strategie captează informații despre
contextul instituțional.

Este prevăzută o monitorizare și o evaluare coordonată
de Comitetul Național CNCISCAP.

Activități cheie

Activități cheie prevăzute:
Dezvoltarea mecanismelor / instrumentelor de
coordonare metodologică
Soluții
privind
distribuția
optimă
a
competențelor
între
diferitele
niveluri
administrative
Revizuirea cadrului legal și instituțional necesar
pentru reorganizarea administrativă teritorială a
României
Stabilirea
cadrului
instituțional
pentru
îmbunătățirea implementării politicilor (atât la
nivel local, cât și la nivel central).
Stabilirea sistemelor de monitorizare și evaluare
la nivel central și local.
Consolidarea
planificării
strategice
și
introducerea bugetului de programe.
Actualizarea și unificarea metodologiilor
bugetului de planificare și programare
strategică.

Teme relevante pentru evaluare: 1
Nivel de coerență: Ridicat

Nivel de coerență: Ridicat
Exemplul acțiunilor în legătură cu
dezvoltarea instrumentelor, studiilor,
mecanismelor, rețelelor, instruirilor
prevăzute la nivel de OS reflectă
majoritatea acțiunilor strategiei.
Desigur, acțiunile strategiei legate de
modul de organizare instituțională nu
sunt acoperite de POCA (de exemplu,
elaborarea / armonizarea cadrului
legislativ sau consolidarea rolului
Agenției Naționale a Funcționarilor
Publici)
Nivel de coerență: Ridicat
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Analiză
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

STRATEGIA PENTRU CONSOLIDAREA
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 2014 – 2020
Coordonarea și monitorizarea anuală a
procesului de elaborare și actualizare a
planurilor și a documentelor instituționale.
Îmbunătățirea procesului de evaluare a
impactului reglementărilor.
Creșterea calității procesului decizional la nivelul
administrației publice locale.
Îmbunătățirea corelației componentei bugetare
cu componenta strategică din cadrul procesului
de luare a deciziilor la nivel local
Consolidarea capacității societății civile, a
mediului academic și a altor parteneri sociali
relevanți (sindicate, angajatori, etc.) pentru a
sprijini și promova reforma administrației
publice
Analiza și îmbunătățirea cadrului legislativ
necesar funcționării ONG-urilor și eficientizarea
comunicării dintre acestea și administrația
publică;
Dezvoltarea de rețele și parteneriate între
societatea civilă, mediul academic și alte părți
interesate pentru activități de advocacy pentru
promovarea propunerilor alternative de politici
publice inițiate de Guvern;
Clarificarea rolurilor și responsabilităților
asociate cu fiecare categorie de personal din
autoritățile și instituțiile publice.
Inițierea unui program de adaptare a
reglementărilor în domeniul resurselor umane
din partea administrației
Creșterea gradului de profesionalism și
stabilității în serviciul public ca urmare a
recrutării, selecției și evaluării
Evaluarea procedurilor actuale de recrutare
Facilitarea implementării Legii-cadru nr.
284/2010 privind plata unitară a unui personal
plătit din fonduri publice
Continuarea dezvoltării și implementării
planurilor de acțiune sectoriale la nivelul tuturor
autorităților publice,
Sprijinirea autorităților administrației publice
locale / centrale pentru implementarea
măsurilor de prevenire a corupției prin
dezvoltarea, promovarea și utilizarea unor

Analiza coerenței cu POCA (ridicatmediu-scăzut)
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Analiză

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

STRATEGIA PENTRU CONSOLIDAREA
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 2014 – 2020
instrumente specifice (ghiduri, metodologii,
proceduri, instruire etc.);
Dezvoltarea
și
utilizarea
mecanismelor
instituționale
și
interinstituționale,
în
parteneriat cu societatea civilă și / sau cu
autoritățile administrației publice locale
Creșterea capacității Secretariatului Tehnic al
Ministerului Justiției
Actualizarea cadrului general pentru stabilirea și
monitorizarea respectării normelor de conduită,
precum și a mecanismelor instituționale actuale
pentru punerea în aplicare a dispozițiilor legale
privind
comportamentul
personalului
administrației publice;
Formarea şi informarea consilierilor de etică din
autorităţi şi instituţii publice;
Introducerea de măsuri specifice, necesare
dezvoltării
unei
culturi
organizaționale
caracterizate prin etică și integritate
Măsuri pentru reducerea și prevenirea corupției
și sprijinirea punerii în aplicare arecomandărilor
aferente făcute în cadrul Mecanismului de
cooperare și verificare (MCV)
Preluarea documentelor şi datelor în format
electronic de la cetăţeni/mediu de afaceri.
Creșterea gradului de utilizare a sistemului de
control intern/managerial (standardelor de
management) în administrația publică
Elaborarea de ghiduri, manuale, metodologii de
promovare a inovării și a bunelor practici în
administrația publică
Creșterea gradului de utilizare a sistemelor și
instrumentelor de management al calității în
administrația publică
Realizarea unei analize a situației actuale în ceea
ce privește evaluarea nevoilor părților interesate
și utilizarea sistemelor și instrumentelor de
management al calității în autoritățile și
instituțiile publice din România
Implementarea și monitorizarea Planului de
acțiune etapizat pentru implementarea
managementului calității
Derularea de acțiuni de informare, promovare și
formare privind sistemele și instrumentele de
management al calității

Analiza coerenței cu POCA (ridicatmediu-scăzut)
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Analiză
-

-

-

-

-

STRATEGIA PENTRU CONSOLIDAREA
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 2014 – 2020
Analiza nevoilor și obiectivelor în termeni de
simplificare și raționalizare a procedurilor
administrative pentru cetățeni
Implementarea unui plan integrat de
simplificare a procedurilor administrative
aplicabile cetățenilor
Evaluarea periodică a impactului normelor
administrative ale procedurilor de simplificare
aplicabile cetățenilor
Finalizarea procesului de măsurare a costurilor
administrative și inițierea procesului de
reducere a sarcinilor administrative pe baza unei
metodologii comune
Implementarea soluțiilor IT pentru simplificarea
procedurilor orizontale
Extinderea utilizării instrumentelor IT&C în
comunicarea inter și interinstituțională
Stabilirea standardelor de calitate și costuri

Analiza coerenței cu POCA (ridicatmediu-scăzut)

1.1.2 Strategia privind mai buna reglementare 2014-2020
Strategia privind mai buna reglementare 2014-2020 a indicat, de asemenea, o coerență puternică cu POCA
pentru toate domeniile de analiză, având legături strânse cu axele prioritare, obiectivele specifice și alte
aspecte ale POCA, explicate în detaliu în tabelul următor:
Titlul oficial al
documentului
Strategia
și
obiectivele generale

Strategia privind mai buna reglementare 2014-2020
Comparativ cu strategia 2008-2013, actuala strategie își
propune un set de obiective a căror arie de intervenție
este mai restrânsă. Această abordare pornește de la
premisa că modificările de anvergura celor propuse în
vechea strategie au constituit și unul din motivele
realizării lor parțiale. Obiective mai puțin ambițioase dar
realizabile, dat fiind și reperul de timp generos, ar putea
în noua strategie să aibă mai multe șanse de a fi atinse.
Aceste obiective se concentrează în special pe
îmbunătățirea
principalului
instrument
de
implementare a politicilor publice în România: actele
normative, respectiv pe creșterea capacității în vederea
asigurării unei calități ridicate a acestora.
Obiectivul
general:
Îmbunătățirea
calităţii
instrumentelor de implementare a politicilor publice
reprezentate de reglementări (acte normative,

Analiza coerenței cu POCA (ridicatmediu-scăzut)
Axa prioritară 1 sprijină măsuri de
adaptare a structurilor, optimizarea
proceselor și pregătirea resurselor
umane
pentru
realizarea
și
implementarea politicilor publice,
corelarea planificării strategice cu
bugetarea programelor, simplificarea
legislației și reducerea sarcinilor
administrative,
consolidarea
capacității autorităților și instituțiilor
publice
pentru
implementarea
transparentă și eficientă a achizițiilor
publice și îmbunătățirea eficienței
sistemului judiciar. POCA sprijină
eliminarea principalelor puncte slabe
ale administrației publice și ale
sistemului judiciar și creează
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proceduri etc.) precum și a procesului de inițiere,
adoptare, implementare și evaluare a acestora.

Analiza coerenței cu POCA (ridicatmediu-scăzut)
premisele pentru implementarea cu
succes a reformelor.
OT 3: POCA sprijină activitățile care
conduc
la
optimizarea
și
îmbunătățirea calității serviciilor
oferite de administrația publică
pentru mediul de afaceri. În cadrul AP
1 vor fi finanțate acțiuni de
raționalizare (simplificare legislativă)
și de îmbunătățire a calității actelor
normative pentru reducerea sarcinii
administrative pentru cetățeni și
mediul de afaceri, proceduri pentru
simplificarea sistemului impozitelor și
impozitelor și promovarea măsurilor
pentru îmbunătățirea transparenței,
stabilității și predictibilitatea care va
avea un impact asupra mediului de
afaceri în general și asupra IMMurilor în special. Prin coroborarea
măsurilor
de
simplificare
cu
implementarea
sistemelor
de
guvernare electronică în relația dintre
administrația
publică
centrală
(inclusiv
structurile
lor
descentralizate) și mediul de afaceri,
timpul și costurile pentru IMM-uri
pentru a accesa și a beneficia de
serviciile publice vor fi semnificativ
reduse.
Temă de evaluare relevantă: 3

Obiective specifice și
rezultate așteptate

Obiective specifice
1. Simplificarea fondului activ al legislației;
2. Creșterea calității fluxului reglementărilor;
3. Dezvoltarea capacității administrative pentru
implementarea
politicilor
privind
mai
buna
reglementare.

Nivel de coerență: Ridicat
OS 1.1 Dezvoltarea si introducerea de
sisteme si standarde comune in
administrația publica ce optimizează
procesele decizionale orientate către
cetățeni si mediul de afaceri in
concordanta cu SCAP
Temă de evaluare relevantă: 3
Nivel de coerență: Ridicat
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OS 1:
Constituirea grupului de lucru pentru identificarea
actelor normative care vor fi supuse simplificării
respectiv pentru identificarea măsurilor de atingere a
țintelor propuse conform indicatorilor ”doing business”
- câte doi reprezentanți la nivel de experți din cadrul CG
(CPM și SGG), mj, ministere de linie, CL, reprezentanți
din cadrul Secretariatului General al Senatului și
Secretariatului General al Camerei Deputaților.
OS 2:
În această categorie de activități principalul responsabil
pentru derularea activităților de monitorizare a stadiului
îndeplinirii activităților revine CG, respectiv MAE.
OS 3:
Aceste activități vor fi monitorizate de CG în colaborare
cu ministerele de linie (pe baza rapoartelor de
monitorizare semestriale).

Analiza coerenței cu POCA (ridicatmediu-scăzut)
Acțiunile
indicative
prezentate
pentru acest obiectiv specific acoperă
întreg teritoriul național.
Beneficiari
• autoritățile centrale și instituțiile
publice, în conformitate cu SCAP [1] și
SMBR [2]
• autorități administrative autonome
• ONG-uri, parteneri sociali
• instituții de învățământ superior și
de cercetare acreditate, Academia
Română.
Grup țintă principal
• personal din autoritățile și
instituțiile publice
• factorii de decizie politică
• reprezentanți ai ONG-urilor și
partenerilor sociali
• cetățeni
Temă de evaluare relevantă: 3

Activități cheie

OS 1:
V.1.1. Sistematizarea şi unificarea legislației
V.1.2. Reducerea birocrației pentru mediul de afaceri
prin continuarea procesului de reducere a poverii
administrative, prin introducerea de metodologii mai
flexibile pentru măsurarea și reducerea birocrației, prin
digitalizarea
procedurilor
administrative
(Implementarea soluțiilor IT pentru simplificarea
procedurilor orizontale și intersectoriale pentru mediul
de afaceri), prin continuarea și actualizarea procesului
de măsurare a costurilor administrative, prin reducerea
/ eliminarea punctuală a procedurilor administrative
precum cele cuantificate de Banca Mondială (raportul
Doing Business), OCDE și alte instituții similare.
OS 2:
V.2.1. Fundamentarea actelor normative prin
dezvoltarea de studii de impact cuprinzătoare; prin
introducerea procesului de măsurare ex-ante a
costurilor administrative; prin elaborarea unui Ghid
practic pentru aplicarea normelor tehnicii legislative
V.2.2.

Nivel de coerență: Ridicat
Programul va finanța intervențiile
privind abordarea integrată în
simplificarea
procedurilor
birocratice și administrative pentru
cetățeni și în creșterea calității
reglementărilor care afectează
mediul de afaceri și cetățeni și
elaborarea unui cadru metodologic
pentru abordarea evenimentelor de
viață.
Exemple de acțiuni includ:
Îmbunătățirea politicilor publice și
creșterea
calității
privind
reglementarea
• realizarea de studii, analize de
impact (inclusiv testul IMM, după caz)
și evaluări sistematice ale cadrului de
reglementare pe anumite domenii,
pentru fundamentarea politicilor
publice
și
creșterea
calității
reglementărilor
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Asigurarea transparenței și a calității procesului de
consultare prin îmbunătățirea procesului de consultare;
dezvoltarea unei baze de date cu părți interesate
relevante pentru diferite domenii de intervenție
guvernamentală
V.2.3. Implementarea legislației europene prin
îmbunătățirea continuă a mecanismului de transpunere
a directivelor europene, prin aplicarea programului de
transpunere și notificare a directivelor, monitorizarea
permanentă a procesului de transpunere și creșterea
gradului de conștientizare în rândul instituțiilor
responsabile, în scopul menținerii deficitului de
transpunere a directivelor între 0,5% și 1%; asigurarea
aplicării directe a reglementărilor europene;
continuarea activităților de prevenire și soluționare a
problemelor legate de aplicarea legii europene și
îmbunătățirea
mecanismelor
inter-agenții
de
coordonare, monitorizare și evaluare; dezvoltarea
Centrului SOLVIT România.
SO3
V.3.1. Adoptarea (prin Hotărâre de Guvern) unui set de
reglementări privind structura și cadrul de utilizare a
documentelor de politici publice și evaluarea impactului
proiectelor de acte normative; Dezvoltarea unui parcurs
în două faze a implementării practicii elaborării studiilor
de impact extinse la nivelul administrației publice
centrale.
V.3.2 Specializarea resurselor umane în elaborarea
studiilor de impact, prin creșterea gradului de
specializare pe domenii de politici publice la nivelul CG;
Specializare resurselor umane pentru derularea analizei
de impact pe diferite domenii.

Analiza coerenței cu POCA (ridicatmediu-scăzut)
• realizarea de studii, analize,
instrumente pentru clarificarea
mandatelor,
rolurilor
și
competențelor, atât la același nivel
administrativ, cât și între nivelurile
administrative
• mecanisme de coordonare,
monitorizare și evaluare a exercitării
competențelor
autorităților
și
instituțiilor publice
• dezvoltarea și implementarea
sistemelor,
procedurilor
și
mecanismelor de coordonare și
consultare cu părțile interesate cu
privire
la
implementarea,
monitorizarea și evaluarea politicilor
și strategiilor
• sistematizarea și simplificarea
fondului activ al legislației, conform
SMBR
• susținerea elaborării standardelor
minime
pentru
fundamentarea
procesului decizional la nivel local
•
elaborarea
/
actualizarea
standardelor de cost și calitate pentru
serviciile publice, în special în
domeniile gestionate de ministerele
prioritare ale AP 2014-2020
Simplificarea
procedurilor
administrative
și
reducerea
birocrației pentru cetățeni și mediul
de afaceri
a) simplificarea poverii administrative
ce afectează mediul de afaceri
•
continuarea
reducerii
sarcinilor
administrative
prin
simplificarea legislației aferente
domeniilor: muncă (forță de muncă,
legislația muncii, pensii și asigurări
sociale, securitate și sănătate în
muncă), sănătate (farma, autorizare,
inspecție sanitară), educație, mediu
(schimbări climatice, silvicultură),
justiție (registrul comerțului, profesii
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Analiza coerenței cu POCA (ridicatmediu-scăzut)
liberale), administrare fiscală, vamă,
construcții
•
măsurarea
costurilor
administrative generate pentru
mediul de afaceri de către autoritățile
din subordinea/coordonarea SGG și a
Parlamentului, care nu au fost incluse
în măsurători anterioare
•
dezvoltarea
și
implementarea de noi instrumente
de măsurare și reducere a birocrației
(depistarea poverilor administrative,
măsurarea costurilor de conformare,
ghilotina reglementărilor)
b)
simplificarea
procedurilor
administrative pentru cetățeni
•
realizarea, implementarea,
monitorizarea și evaluarea Planului
Integrat
pentru
Simplificarea
procedurilor administrative aplicabile
cetățenilor (în concordanță cu SCAP)
•
analize,
studii
pentru
dezvoltarea procedurilor unitare, a
cerințelor
operaționale
și
identificarea soluțiilor TIC de
abordare a evenimentelor de viață
•
realizarea de analize pentru
a identifica serviciile publice care pot
fi furnizate într-o manieră integrată
(ex. one-stop-shop) la nivel de sector
și/sau la nivel administrativ
Mai mult decât atât:
Dezvoltarea
abilităților
și
cunoștințelor
personalului
din
autoritățile și instituțiile publice
centrale (inclusiv a factorilor de
decizie la nivel politic) pentru
susținerea acțiunilor din cadrul
acestui obiectiv specific; schimburi de
experiență/networking
cu
autorități/instituții/organisme
ale
administrațiilor publice naționale și
internaționale
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Analiza coerenței cu POCA (ridicatmediu-scăzut)
Teme de evaluare relevante: 3 (5 în
legătură cu resursele umane. A se
vedea V.3.2.)
Nivel de coerență: Ridicat

1.1.3 Strategia națională privind Agenda Digitală pentru România 2014
Titlul oficial
al
documentului
Strategia și
obiective
generale

Strategia națională privind Agenda Digitală pentru
România 2014

Analiza coerenței cu POCA (ridicatmediu-scăzut)

Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru
România 2014 – 2020 vizează în mod direct sectorul
TIC și își propune să contribuie la dezvoltarea
economică și creșterea competitivității României,
atât prin acțiuni directe precum dezvoltarea
efectivă a sectorului TIC românesc cât și prin acțiuni
indirecte, precum creșterea eficienței și reducerea
costurilor sectorului public din România,
îmbunătățirea productivității sectorului privat prin
reducerea barierelor administrative în relația cu
statul, prin îmbunătățirea competitivității forței de
muncă din România și nu numai.
Uniunea Europeană a pregătit Agenda digitală
pentru Europa 2020, având ca obiectiv principal
dezvoltarea pieței unice digitale. Unele dintre
obiectivele stabilite de agenda digitală europeană
au fost adaptate în contextul românesc, în măsura
în care acestea sunt relevante și aliniate viziunii
strategice a TIC românești pentru 2014-2020.
Scopul este de a asigura alinierea dezvoltării TIC din
România la nivelul înregistrat de țările din regiune,
de a stabili premisele integrării României în termeni
de TIC, pe piața unică digitală europeană.
Cele
4
domenii de acțiune
sunt:
• Domeniul
de
acțiune 1
eGuvernare, Interoperabilitate,
Securitate
Cibernetică,
Cloud
Computing,
Open
Data, Big
Data și Media Sociale
• Domeniul
de
acțiune 2
– TIC
în
Educație, Sănătate,
Cultură şi
eInclusion

Strategia se aliniază îndeaproape cu primul
obiectiv al AP1: „Administrația publică
eficientă și sistemul judiciar”, adică cu
eficiența administrației publice, deși se
aliniază și la un sistem judiciar eficient;
precum și cu primul obiectiv al AP2
„Administrație
și
sistem
judiciar
transparent și accesibil”, dar și partea
judiciară a AP2. Strategia notează în mod
explicit modul în care va construi
competitivitatea în parte prin creșterea
eficienței TIC, ceea ce va afecta în general
eficiența administrației publice. Toate
domeniile de acțiune sunt în conformitate
cu crearea unei eficiențe ridicate prin
intermediul TIC și, prin urmare, sunt foarte
coerente cu POCA.
Prin urmare, toate OS din POCA, OS 1.1- OS
1.4 și OS 2.1-OS 2.3 sunt, de asemenea,
coerente cu Strategia națională privind
agenda digitală și obiectivele privind
elementele comune de gestionare și
transparență, care vor fi facilitate în mod
substanțial prin îmbunătățirea TIC/

Nivelul de coerență: MEDIU
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•

Obiective
specifice
rezultate
așteptate

și

Principalele
activități
preconizate și
guvernanță
(actorii care
vor fi
implicați)

Domeniul de
acțiune 3
eCommerce,
Cercetare, Dezvoltare
și
Inovare în
TIC
• Domeniul de
acțiune 4
–
Broadband și
Infrastructura
de
Servicii Digitale
Nu există OS în acest document.
Conform informațiilor de la p.151: „În Planurile
Naționale de implementare pentru Agenda Digitală,
fiecare minister va fi responsabil pentru definirea
indicatorilor care vor fi folosiți pentru a urmări
îndeplinirea obiectivelor și țintelor lor specifice.
Fiecare inițiativă dezvoltată de entități publice în
Programul Agenda Digitală pentru România va
defini un set de indicatori specifici care pot avea un
impact direct asupra Obiectivelor strategice pentru
România (cei specificați mai sus) sau pot prezenta o
metodologie de corelare pentru descrierea
impactului indicatorilor lor asupra obiectivelor
strategice. Acești indicatori vor fi analizați de
Comitetul Tehnic Economic ca parte a evaluării
obișnuite a proiectelor TIC ”
Definirea
perimetrului informațional al
serviciilor publice: Principalul actor al acestei
inițiative va fi noua structură
publica
instituțională
care
va fi creată
pentru a coordona şi superviza dezvoltarea
eGuvernării în România (a se
consulta Anexa
5, Metodologia de Implementare)
Implementarea unei
structuri instituționale
menite să susțină implementarea proiectelor de
tip eGuvernare: Cele două noi organisme publice
formate (Agenția pentru Agenda Digitală și
Comitetul Tehnic Economic) vor fi principalii actori
ai acestei inițiative. Aceștia vor supraveghea toate
implementările românești referitoare la agenda
digitală din România și vor susține implementarea
proiectului de guvernare electronică, care sunt în
conformitate cu principiile directoare și criteriile
serviciilor publice.

N/A

Principalele activități se referă la o definire
mai clară a serviciilor publice, structurarea
implementării, promovarea standardelor,
promovarea transparenței și a unei
legislații mai bune, implementarea
supravegherii și feedback-ul și evaluarea.
Aceste aspecte sunt aliniate indirect la
obiectivele principale ale POCA în jurul
administrării și transparenței eficiente, în
acest caz prin soluții TIC.
Ca atare, aceste activități vor îmbunătăți /
vor susține OS 1.1 la sisteme și standarde
comune; 1.2 privind resursele umane
unitare și moderne; 1.3 sisteme standard și
o mai bună gestionare în sistemul judiciar;
1.4 creșterea transparenței achizițiilor
publice; 2.1 optimizarea proceselor
orientate către beneficiar prin sisteme /
procese
comune;
2.2
creșterea
transparenței, eticii și integrității în cadrul
autorităților și instituțiilor publice; 2.3
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Promovarea unor standarde mai înalte. Toate
instituțiile publice
vor adera la această linie
de acțiune

creșterea transparenței și integrității la
nivelul sistemului judiciar pentru a
îmbunătăți accesul și calitatea serviciilor
furnizate la nivelul său.

Identificarea registrelor naționale de date şi a
proprietarilor
acestora în vederea asigurării
interoperabilității. Toate organismele publice vor
respecta această linie de acțiune. Organismul public
responsabil pentru centralizarea datelor va fi
Comitetul Tehnic Economic.

În ceea ce privește guvernanța, noile
structuri / instituții nu contravin POCA și,
într-adevăr, susțin cauzele sale.
Nivelul de coerență: MEDIU

Promovarea
transparenței şi deschiderii:
Toate instituțiile publice vor adera la această
acțiune de linie.
e-Participare: Toate instituțiile publice vor adera la
această acțiune de linie.
Interoperabilitate: Toate instituțiile publice vor
adera la această acțiune de linie.
Îmbunătățirea legislației: Toate instituțiile
publice vor adera la această acțiune de linie.
Consolidarea
susținerii
și
supravegherii
instituționale. Responsabilul acestei linii de acțiune
este ministrul societății informaționale.
Promovarea cooperării şi colaborării cu publicul şi
mediul de afaceri: Comitetul tehnico - economic
nou format va acționa ca mediator tehnic între
entitățile publice și private.
Implementarea mecanismului de feedback și
evaluare: Toate organismele publice vor respecta
această linie de acțiune.
Standardizare: Toate organismele publice vor
respecta această acțiune de linie.
e-Identitate: Toate organismele
respecta această linie de acțiune.

publice

vor
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Portal: Toate organismele publice vor respecta
această linie Acțiune.
Axarea pe achiziții publice electronice: toate
organismele publice vor respecta această linie de
acțiune
Implementarea unui model de dezafectare: toate
organismele publice vor respecta această linie de
acțiune
Îmbunătățirea modului de implementare a
serviciilor publice electronice: Toate organismele
publice vor respecta această acțiune de linie
Promovarea inovației: Toate organismele publice
vor respecta această linie de acțiune

1.2.

Analiza Acordului de Parteneriat

Titlul
72
documentului
Strategie
și
obiective
generale

Acord de Parteneriat România

Analiza coerenței cu POCA

Obiectivul principal este de a asigura alinierea strategică la
strategia UE de creștere inteligentă, durabilă și incluzivă și
la obiectivele specifice fondurilor, inclusiv coeziunea
economică, socială și teritorială.

Cele două axe prioritare : AP1 „Administrația
publică eficientă și sistemul judiciar” și AP2
„Administrația și sistemul judiciar transparent
și accesibil” includ principalele concepte de
creștere inteligentă, durabilă și incluzivă și
coeziune economică, socială și teritorială.
Acestea sunt practic și standarde comune
pentru administrația publică, modelele unitare
de resurse umane, instrumentele judiciare
standard și pentru un sistem judiciar
transparent, care contribuie la consolidarea
unei infrastructuri capabile să asigure
creșterea menționată în acordul de
parteneriat și la coeziunea prin obiective
adecvate (sistemele diferite de la nivel
național ar împiedica mai degrabă coeziunea).

Obiectivul general se referă la analiza disparităților, a
nevoilor de dezvoltare și a oportunității de creștere în
raport cu obiectivele tematice și provocările teritoriale,
luând în considerare programul național de reformă, acolo
unde este cazul, precum și recomandările specifice fiecărei
țări.

Toate OS din cadrul POCA, respectiv OS 1.1-1.4
sunt prin urmare coerente cu strategiile și
obiectivele din Acordul de Parteneriat
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Analiza coerenței cu POCA

Obiectivele specifice nu sunt denumite ca atare în acest
document, dar se regăsesc sub forma priorităților propuse
pentru finanțare în cadrul obiectivelor tematice.
Rezultatele așteptate sunt enumerate în continuare, după
fiecare prioritate a obiectivelor tematice:
Obiectiv specific nr. 1 – Consolidarea cercetării, a
dezvoltării tehnologice și a inovării
Rezultate așteptate
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 pentru
inovare pentru productivitate și durabilitate în domeniul
agricol; dezvoltarea unui număr tot mai mare de produse,
procese și tehnologii noi și aplicarea acestora la nivel de
exploatații agricole și în industria alimentară.
Rezultatele de mai sus vor contribui la îndeplinirea
obiectivului României de a investi 2% din PIB în C-D până în
anul 2020.
Obiectivul tematic nr. 2 - Îmbunătățirea accesului la
tehnologia informației și comunicațiilor, a utilizării și a
calității acesteia
Rezultate așteptate:
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.

Pentru demararea POCA, trebuia îndeplinit, ca
o condiție preliminară, obiectivul general al
Acordului de Parteneriat.
Nivel de coerență: RIDICAT
OT1 este în concordanță cu POCA, în special cu
OS 1.1 ” Dezvoltarea și introducerea de
sisteme și standarde comune în administrația
publică ce optimizează procesele decizionale
orientate către cetățeni și mediul de afaceri în
concordanță cu SCAP” și OS 1.3 ”Dezvoltarea și
implementarea de sisteme standard și
instrumente moderne și eficiente de
management la nivelul instituțiilor din
sistemului judiciar”
OT2 este în concordanță cu POCA, în special OS
1.1-1.3 și OS 2.1
OT3 este în concordanță cu POCA, în special OS
1.4 și OS 2.1
OT4 este în concordanță cu POCA, în special
OS1.1-1.3 și OS2.1, unde sistemele și practicile
comune reduc consumul de energie și
producția de carbon
OT5 este în concordanță cu POCA, în special
OS1.1-1.3 și OS2.1, unde sistemele și practicile
comune reduc consumul de energie și
producția de combustibili fosili
OT6 este în concordanță cu POCA, în special
OS1.1-1.3 și OS2.1, unde sistemele și practicile
comune reduc consumul de energie și
promovează eficiența resurselor
OT7 este în concordanță cu POCA, în special
OS1.1-1.3 și OS2.1, unde sistemele și practicile
comune pot gestiona la nivel central
infrastructura și rețeaua de transport pentru
rezultate mai eficiente
OT8 este în concordanță cu POCA, la nivelul
tuturor OS, unde sistemele comune ajută la
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Obiectivul tematic nr. 3 - Îmbunătățirea competitivității
IMM-urilor, a sectorului agricol și a sectorului pescuitului
și acvaculturii
Rezultate așteptate:
FEDR: 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.
FEMP: Creșterea productivității și valorii adăugate în
sectorul pescuitului și acvaculturii.
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.

susținerea ocupării forței de muncă într-un
mod integrat, iar transparența legală oferă căi
deschise pentru raportarea abuzurilor legate
de ocuparea forței de muncă

Obiectivul tematic nr. 4 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii reduse de carbon în toate sectoarele
Rezultate așteptate:
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.
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.

OT9 este în concordanță cu POCA la nivelul
tuturor OS unde sistemele comune ajută la
sprijinirea incluziunii, la combaterea sărăciei și
a discriminării, prin unificarea sistemelor de
sprijin pentru fiecare cauză și furnizarea unor
mijloace de suport centralizate și cunoscute,
iar transparența legală oferă mijloace deschise
de a raporta discriminarea și oferă un acces
echitabil la sprijinul împotriva sărăciei și a
excluziunii sociale.
OT10 este în concordanță cu POCA la nivelul
tuturor OS unde sistemele comune ajută la
susținerea programelor standard de educație
și formare, iar transparența legală oferă sprijin
pentru combaterea excluderii / abuzurilor din
sistemul educațional.
OT11 este în concordanță cu POCA, în special
cu OS 1.4 și 2.1
Nivel de coerență: RIDICAT

Rezultatele vor contribui 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.
Obiectivul tematic nr. 5 - Promovarea adaptării la
schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor
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Rezultate așteptate:
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.
Obiectivul tematic nr. 6 - Conservarea și protejarea
mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor
Rezultate așteptate:
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.
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.
Obiectivul tematic nr. 7 - Promovarea transportului
durabil și eliminarea blocajelor din infrastructurile
rețelelor importante
Rezultate așteptate:
FEDR: Creșterea capacității rețelelor de energie electrică de
a prelua energia din SRE; creșterea capacității rețelei de gaz
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de a asigura interconexiunea cu rețelele din alte țări
învecinate.
FC: Creșterea utilizării transportului subteran în regiunea
București-Ilfov
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.

Obiectivul tematic nr. 8 - Promovarea ocupării durabile și
de calitate și sprijinirea mobilității forței de muncă
Rezultate așteptate:
Expected results:
FEDR: O valoare adăugată crescută și calitatea resurselor
locale de turism.
Obiectivul tematic nr. 9 - Promovarea incluziunii sociale,
combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare
Rezultate așteptate:
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“.
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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.
Rezultatele de mai sus vor contribui la îndeplinirea
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.
Obiectivul tematic nr. 10 – Investiții în educație, formare
și
formare
profesională
pentru
dezvoltarea
competențelor și învățare pe tot parcursul vieții
Rezultate așteptate:
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 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
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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.
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 învățământul terțiar de către cel puțin 40%
dintre tinerii cu vârste cuprinse între 30 și 34 de ani.
Obiectivul tematic nr. 11 - Creșterea capacității
instituționale a autorităților publice și a părților
interesate și o administrație publică eficientă
Rezultate așteptate
FSE: 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.

Guvernanța
(actori
implicați)

Există strategii naționale care vizează eficientizarea și
concentrarea intervenției în domeniul consolidării
capacității administrative. Și anume:
- Strategia pentru consolidarea administraţiei publice
2014-2020

Ministerele și autoritățile centrale sunt toate
implicate în CNCISCAP. CNCISCAP a avut rolul
de coordonare a politicilor. Fără a intra în
procesul de selecție specific, CNCISCAP susține
coerența POCA, precum și păstrează un dialog
strategic deschis cu CE.
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- Strategia pentru o mai buna reglementare 2014-2020
- Strategia anticorupție

Nivelul de coerență: RIDICAT

Actorii cheie care trebuie implicați la nivel central sunt:
- Ministerul Finanțelor Publice
- Ministerul Economiei
- Ministerul Transporturilor
- Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice
- Ministerul Educației Naționale
- Ministerul Muncii și Protecției Sociale și
- Ministerul Sănătății,
- Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
- Secretariatul General al Guvernului prin Cancelaria
Primului Ministru
Strategia pentru consolidarea administraţiei publice 20142020 va include:
- măsuri pe termen scurt (până în 2016) pentru a asigura
îndeplinirea condiționalităților ex-ante.
- Acțiunile pe termen mediu (până în 2020) vor fi concepute
pentru a contribui la consolidarea capacității administrației
publice în vederea asigurării sustenabilității.
Principalele obiective și direcții de acțiune ale strategiei se
concentrează pe:
- îmbunătățirea gestionării resurselor umane;
- un sistem adecvat de planificare strategică și o
fundamentare adecvată de luare a deciziilor
- disponibilitatea informațiilor și a datelor relevante pentru
a susține formularea și evaluarea politicilor publice,
- utilizarea mai largă a instrumentelor TIC și
- consolidarea capacității administrative la nivel local, în
contextul descentralizării
- creșterea calității și accesibilității serviciilor publice.

Toate intervențiile sunt coerente
obiectivele specifice din POCA.
Nivelul de coerență: RIDICAT

Analiza Rapoartelor Anuale de Implementare

În cadrul analizei documentare au fost studiate, pentru Lotul 1, următoarele:
- 1.3.1 Evaluarea implementării programului
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- 1.3.2 Factorii care influențează performanța și implementarea
- 1.3.3 Probleme legate de cadrul de performanță
- 1.3.4 Contribuția POCA la Strategia Europa 2020
1.3.1 Evaluarea implementării programului operațional
Anul
2016

Note
Apelul lansat în 2015 în cadrul OS 1.1, respectiv IP1/2015 își propunea să susțină acțiunile din
Strategia de consolidare a administrației publice 2014-2020, anexa 3 și măsurile privind
dezvoltarea capacității administrative din condițiile ex-ante enumerate în Acordul de parteneriat
cu România 2014-2020 sau în cadrul fiecărui program operațional. În cadrul acestui apel, în 2016,
au fost contractate un număr de 25 de proiecte. Aceste proiecte își propun să contribuie la
următoarele rezultate de program:
• Planificarea strategică și bugetară a programelor din cadrul autorităților și instituțiilor
publice centrale după o metodologie și instrumente comune ;
• Mandatele, rolurile și competențele au fost clarificate atât la nivelul aceluiași nivel
administrativ, cât și între nivelurile administrative;
• Implementarea la nivelul autorităților și instituțiilor publice centrale a sistemului de
politici bazat pe dovezi, inclusiv evaluarea de impact ex-ante;
• Cadru pentru susținerea dezvoltării la nivel local și pentru creșterea calității serviciilor
publice implementate;
• Îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților personalului de la nivelul autorităților și
instituțiilor publice centrale pentru a sprijini măsurile/acțiunile din cadrul acestui
obiectiv specific
De asemenea, indicatorii de rezultat și de realizare la care ar putea contribui proiectele selectate
sunt:
• 5S1: Autorități și instituții publice centrale care au implementat planificarea strategică
și bugetul programului pe baza unor metodologii și instrumente unitare,
• 5S3 Autorități și instituții publice centrale care au elaborat politici bazate pe dovezi,
inclusiv evaluarea de impact ex-ante,
• 5S7: Personalul din cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale care a fost
certificat la finalizarea cursurilor cu statutul de participant la formarea privind OS 1.1,
• 5S38: Autorități și instituții publice centrale care au sprijinit introducerea planificării
strategice și bugetare a programelor
• 5S40: Autorități și instituții publice centrale care au sprijinit realizarea de studii, analize
și evaluări ex-ante impactului pentru fundamentarea politicilor publice,
• 5S41: Metode, instrumente, proceduri dezvoltate de autoritățile publice centrale
pentru a sprijini dezvoltarea locală,
• 5S46: Participanți la activități de instruire pentru OS 1.1.
În analiza privind realizările indicatorilor de program, la fel ca în procedura de monitorizare a
programului, sunt avute în vedere următoarele aspecte:
• Indicatorii specifici de program de realizare se referă la autorități și instituții publice
sprijinite/susținute vizează, în funcție de scopul operațiunii, beneficiarul finanțării
și/sau alte autorități și instituții menționate în cererea de finanțare sau identificate pe
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Note
parcursul implementării operațiunii. Ca regulă generală, beneficiarul raportează acești
indicatori ca fiind realizați după prima cerere de rambursare autorizată (parțial sau
integral) la plată de AM POCA, în cazul în care instituția sprijinită este beneficiarul sau
după prima cerere de rambursare autorizată la plată în care sunt incluse cheltuieli ce au
vizat instituția sprijinită;
Indicatorii specifici de program de rezultat care se referă la instituțiile care au
implementat/elaborat/aplicat/adoptat/implementat/prezentat sunt raportați de către
beneficiar la sfârșitul implementării operațiunii/a tuturor acțiunilor care au vizat
instituțiile sprijinite, în funcție de situația specifică de la nivelul fiecărei operațiuni;
Indicatorii specifici de program care se referă la pregătirea participanților urmăresc
aceleași reguli de colectare, raportare și agregare ca indicatorii comuni ai indicatorilor
FSE.

Astfel, la sfârșitul anului 2016, s-au înregistrat progrese în ceea ce privește indicatorii privind
autoritățile / instituțiile publice: 5S38 cu un nivel de realizare de 22,22%, 5S40 cu un nivel de
44,44%. În rapoartele lunare de progres, transmise de beneficiari, aceștia au menționat realizarea
unor activități de instruire, dar nu au solicitat rambursarea cheltuielilor aferente. Prin urmare,
indicatorii 5S46, respectiv 5S7, și implicit indicatorii comuni cu privire la participanți au valoarea
realizată zero, iar valoarea pentru 2016 va fi actualizată în raportul pentru 2017.
În ceea ce privește apelurile lansate în 2016, acestea sunt în număr de 4 pentru fiecare dintre
obiectivele specifice ale axei prioritare 1.
• Pentru OS 1.1, a fost lansată apelul IP3 / 2016, care a avut ca scop sprijinirea autorităților
și instituțiilor publice pentru implementarea unitară a managementului calității și
performanței, implementarea măsurilor de simplificare pentru cetățeni, sistematizarea și
simplificarea fondului activ al legislației, de reducere a sarcinii administrative pentru
mediul de afaceri, crearea cadrului pentru dezvoltarea locală. Rezultatele POCA pentru
IP3/2016 au fost:
• Sisteme unitare de management al calității și performanței implementate în autoritățile
și instituțiile publice centrale;
• Fondul activ al legislației sistematizat și simplificat progresiv
• Proceduri simplificate pentru reducerea sarcinilor administrative pentru mediul de
afaceri, implementate în conformitate cu Strategia pentru o mai bună reglementare;
• Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni implementate la nivel
central în conformitate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative
pentru cetățeni;
• Reducerea sarcinii administrative pentru cetățeni și mediul de afaceri;
• Îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților personalului din autoritățile și instituțiile publice
centrale pentru a putea sprijini măsuri/acțiuni din cadrul acestui obiectiv specific.
Din cele 25 de proiecte contractate în cadrul OS 1.1, 9 măsuri de sprijin contribuie la îndeplinirea
condițiilor ex ante sau a condițiilor care decurg din programele operaționale (MM, MAI-IGSU,
MMJS-ANPDCA, MT, MCSI, MCI, MEN ). Celelalte 16 proiecte sprijină măsurile SCAP legate de
obiectivele specifice ale OS I.2. Asigurarea cadrului optim pentru distribuirea competențelor între
administrația publică centrală și administrația publică locală și exercitarea lor durabilă (OS I.2.1,
OS I.2.2, OS I.2.3, OS I.2.5), OS I.3. Reorganizare administrativ-teritorială (OS I.3.3), OS II.1.
Coerență, eficiență, previzibilitate și transparență sporite ale procesului decizional în
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administrația publică (OS II.1.3, OS II.1.4) și OS IV.3. Dezvoltarea mecanismelor de monitorizare și
evaluare a serviciilor publice (OS IV.3.1). 64% dintre proiectele în curs de implementare au durata
estimată de finalizare pentru 2018.
AM a lansat în anul 2017, un număr de 3 apeluri pentru proiecte care contribuie la OS II.1.
Coerență, eficiență, previzibilitate și transparență sporite a procesului decizional în administrația
publică (OS II.1.4, OS II.1.7), OS II.6. Calitate, cercetare și inovare în administrația publică (OS
II.6.1, OS II.6.2).
•
Pentru OS 1.2 a fost lansat apelul IP6/2016 care a avut drept scop sprijinirea
autorităților publice centrale și a instituțiilor cu competențe în domeniul dezvoltării și aplicării
unui nou sistem unitar de politici de resurse umane pentru a asigura managementul unitar și
coerent. Rezultatele scontate ale POCA pentru acest proiect au fost următoarele:
• Legislația privind plata unitară cu introducerea unor seturi uniforme de reguli,
• Revizuire;
• Aplicarea sistemului de politici de resurse umane bazat pe dovezi în autoritățile și
instituțiile publice centrale;
• Proceduri revizuite privind planificarea, recrutarea, selecția, evaluarea, cariera și
instruirea personalului introdus în autoritățile și instituțiile publice;
• Îmbunătățirea în domeniul resurselor umane a cunoștințelor și abilităților
personalului din departamentele de resurse umane și ale personalului de conducere
din autoritățile și instituțiile publice centrale și locale. Proiectul contribuie la
obiectivul 1.2. Dezvoltarea și implementarea politicilor și instrumentelor unitare și
moderne de gestionare a resurselor umane de la SCAP
• IP4 / 2016, în cadrul OS 1.3, a vizat să sprijine instituțiile din sistemul judiciar pentru
introducerea unui sistem de management strategic și operațional și să sprijine consolidarea
instituțională. Rezultatele au fost:
• Sistem integrat de management strategic și operațional, prin care sunt asigurate
deciziile cheie cu privire la administrarea justiției;
• Capacitatea instituțională consolidată la nivelul sistemului judiciar pentru creșterea
performanței și a calității la nivel instituțional, inclusiv pentru continuarea
implementării noilor coduri.

2018

• Apelul IP5 / 2016 a avut ca scop consolidarea capacității Agenției Naționale pentru Achiziții
Publice de a pregăti instrumentele necesare sistemului național de achiziții în mod unitar și
coerent. Rezultatele POCA la care ar contribui operațiunea finanțată sunt:
• Un cadru legal și instituțional stabil, eficient și coerent, pe deplin în conformitate cu
legislația UE privind achizițiile publice, care oferă un nivel adecvat de stabilitate
legislativă pentru achiziții publici și operatorii economici;
• Abordare instituțională unitară prin delimitarea atribuțiilor principalelor instituții
publice implicate în gestionarea sistemului de achiziții publice;
• Îmbunătățirea în domeniul achizițiilor publice a cunoștințelor și abilităților personalului
din cadrul autorităților și instituțiilor publice
Evoluția axei prioritare 1 este una bună la nivelul POCA, raportat la anii anteriori de
implementare.
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În logica de intervenție a programului, această axă își propune atingerea a 23 de rezultate, atât
pentru administrația publică din România, cât și pentru sistemul judiciar, iar domeniile sunt
diverse: planificarea strategică și bugetarea pe programre, sistematizarea fondului activ al
legislației, cadru pentru sprijinirea dezvoltării locale, simplificarea procedurilor administrative
pentru mediul de afaceri și cetățeni, gestionarea unitară și coerentă a resurselor umane,
delimitarea atribuțiilor principalelor instituții publice implicate în gestionarea sistemului de
achiziții publice, consolidarea capacității instituțiilor în sistemul judiciar etc. Prin apelurile lansate,
AM POCA a vizat toate rezultatele așteptate ale acestei axe prioritare.
Instruirile din program, destinate administrației publice, au rolul de a însoți măsurile de reformă
introduse / realizate în proiectele finanțate. Cu alte cuvinte, acestea nu sunt obiectivul principal
al proiectelor, ci sunt o măsură suport pentru implementarea a ceea ce proiectele dezvoltă sau
introduc nou la nivelul instituțiilor sprijinite. Ca urmare, participanții la acțiunile de formare din
proiecte sunt, de regulă, persoanele angajate care trebuie să utilizeze noile instrumente /
proceduri / procese la nivelul instituțiilor din care fac parte.
Participanții nu sunt aleși pentru a li se îmbunătăți statutul pe piața muncii, ci pentru a aplica ceea
ce se dezvoltă prin proiecte. Acești participanți sunt reflectați în indicatorii specifici de program,
care se referă la participanți, respectiv 5S45, 5S46, 5S48, 5S56.
În indicatorii comuni de realizare sunt raportați, conform cu Ghidului CE privind monitorizarea și
evaluarea, numai participanții pentru care beneficiarii au putut colecta date privind
caracteristicile cerute de Regulamentul FSE și numai dacă datele sunt complete. Prin urmare,
pentru ei va exista o defalcare în funcție de gen, colectarea acestor informații se face exclusiv în
scopul monitorizării indicatorilor comuni.
În ceea ce privește indicatorii cu privire la participanții la sistemul judiciar, 5S52, logica este
similară, datele privind defalcarea de gen nu sunt relevante și nu sunt colectate de către
beneficiari.
În ceea ce privește stadiul atingerii indicatorilor de performanță specifici programului, până la
sfârșitul lunii decembrie 2018, situația este următoarea:
• 5 indicatori de realizare au atins și au depășit obiectivul stabilit pentru 2023, respectiv
5S38, 5S40, 5S41, 5S44 și 5S45;
• 2 indicatori de realizare au depășit 60% din ținta stabilită pentru 2023, respectiv 5S39
și 5S42;
• 6 indicatori de realizare au înregistrat progrese sub 30% din ținta stabilită pentru 2023;
• 6 indicatori nu au făcut încă progrese.
Pentru indicatorii 5S43 și 5S49, din proiectele contractate, obiectivul stabilit pentru 2023 ar putea
fi atins până în aprilie 2019. Dar pentru indicatorul 5S46, este posibil ca obiectivul său să nu poată
fi atins (doar 50% din acesta este contractat la nivelul proiectelor în curs de implementare). Iar în
cazul indicatorului 5S52 există riscul ca ținta să nu poată fi atinsă. Pentru indicatorul 5S47,
considerăm că ținta poate fi atinsă în proporție de cel puțin 70% (din proiectele depuse la IP6 și
IP15). În mod similar, în cazul indicatorului 5S50, al proiectelor depuse la IP4 și IP10, obiectivul ar
putea fi atins cu 60%. Pentru indicatorul 5S51, estimăm o atingere de 25% a proiectelor
contractate și depuse până în aprilie 2019. Indicatorii 5S53, 5S13, 5S14 și 5S81 nu sunt încă incluși
în cererile de finanțare depuse la AM POCA, dar vor fi vizați de CSM proiecte care sunt în faza
dosarului de proiect și pe care AM POCA le-a aprobat. Indicatorul 5S55 poate fi realizat prin
intermediul proiectului transmis de ANAP în apelul IP11. Dacă indicatorul 5S56, obiectivul pentru
2023 nu poate fi atins.
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Cei doi indicatori de performanță din cadrul metodologiei și-au atins obiectivele (pentru anul
2018) și peste 60% din țintă pentru 2023.
Din perspectiva indicatorilor de rezultat specifici programului, situația este prezentată după cum
urmează:
• indicatorii de rezultat au atins și au depășit obiectivul stabilit pentru 2023, respectiv
5S1 și 5S3;
• indicatorii au înregistrat progrese sub 25% din țintă pentru 2023;
• 11 indicatori de rezultat nu au făcut încă progrese.
Având în vedere că majoritatea proiectelor sunt în curs de implementare sau se află în diferite
etape de evaluare sau contractare, se estimează că acești indicatori vor atinge peste 80%.
În ceea ce privește contribuția la SCAP, măsurile din Politicile Pilon I sunt sprijinite de axa
prioritară publică și de reglementare, pilonul II Debirocratizarea și simplificarea, pilonul III Resurse
umane și pilonul parțial IV Managementul calității și serviciile publice.
Printre intervențiile finanțate de POCA, din axa prioritară 1, și care contribuie major la obiectivele
SCAP și la cele ale programului se obțin:
• susținerea elaborării Planului național de gestionare a deșeurilor, aprobat prin HG
942/2018
• sprijinirea dezvoltării standardelor de cost și calitate pentru 9 servicii publice
descentralizate
• sprijinirea revizuirii strategiei naționale și a planului de acțiune pentru conservarea
biodiversității 2014 - 2020
• susținerea elaborării unei analize cuprinzătoare a situației actuale a programelor
naționale de sănătate publică și evaluarea nevoilor acestora
• elaborarea hărții serviciilor de prevenire în comunitățile sursă din care copiii din centre
vin Planuri de plasament (pentru familia în care copilul care a fost reintegrat, dar și
pentru familiile care îngrijesc copii cu risc de separare ) și servicii alternative de îngrijire
rezidențială (adică îngrijire maternă, plasament) dezvoltate de direcțiile generale de
asistență socială și protecția copilului
• dezvoltarea cadrelor generale și specifice de competențe pentru angajații din autorități
și instituțiile publice necesare pentru a asigura o gestionare unitară a resurselor umane
din administrație publică
• elaborarea codului de amenajare a teritoriului, urbanism și construcții
• dezvoltarea cadrului pentru dezvoltarea comerțului electronic, precum și a cadrului de
dezvoltare a instrumentelor de e-guvernare
• sprijinirea măsurilor pentru elaborarea registrului comerțului
• Strategia națională privind infrastructura educațională este susținută și de POCA
• sprijinirea dezvoltării atlasului economic, un document strategic important care susține
definirea politicii industriale a României
• elaborarea politicii publice în domeniul resurselor minerale neenergetice și a politicii
publice în domeniul companiilor de stat
• consolidarea capacității MPF în implementarea măsurilor de sprijin de natura ajutorului
de stat, precum și în gestionarea datoriilor guvernamentale
• sprijinirea măsurilor de creștere a performanței activității vamale în vederea facilitării
comerțului legitim
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sprijinirea măsurilor de gestionare eficientă a planului general de transport
sprijinirea elaborării Hărții de risc în caz de catastrofe la nivel național
sprijinirea procesului de conformare a legislației naționale cu legislația europeană în
domeniul puterii
sprijinirea evaluării nevoilor persoanelor fără adăpost și a impactului serviciilor sociale
existente asupra calității vieții lor
sprijinirea elaborării codului de procedură administrativă complementar la elaborarea
codului administrativ
elaborarea strategiei pentru dezvoltarea sistemului penitenciar este susținută și de
POCA
AM POCA va continua dialogul cu instituțiile de coordonare SCAP pentru a pregăti
apeluri pentru acestea, susține proiecte prioritare pe care le identifică pentru perioada
următoare și care contribuie semnificativ pentru obținerea rezultatelor și indicatorilor
programului.

1.3.2 Factorii care influențează performanța și implementarea

Ediție a Raportului

Oberservații/Note

2015

• Întârzieri în adoptarea cadrului național legislativ, la data raportării normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor privind gestionarea financiară a
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, fiind în curs de
definitivare;• Întârzieri în elaborarea / actualizarea acordurilor / protocoalelor între
autoritățile care fac parte din sistemul de management și control al POCA (AM, ACP,
AA), precum și între autoritatea de management și alte instituții naționale (de ex.
ANAP, ANI, DLAF) care sprijină verificările de management și colaborarea /
coordonarea• Întârzieri în proiectarea și operaționalizarea componentelor
sistemului computerizat de înregistrare și transmitere a datelor și informațiilor între
beneficiari, autoritatea de gestionare și autoritatea de certificare (MySMIS /
SMIS2014 +)
• Principala problemă: instituirea unui sistem informatic care să asigure schimbul de
informații între beneficiari și autoritatea de management - 27.01.2016: a fost aprobat
Memorandumul privind aprobarea Calendarului; punerea în aplicare în timp util a
măsurilor adoptate de memorandum a înrăutățit problema privind lipsa unui sistem
informatic integrat prevăzut de cerințele art. 122 și 125 din Reg. (UE) nr. 1303/2013
- 9.11.2016: pentru o perioadă temporară, până la operaționalizarea integrală a
SMIS2014 + MySMIS, se va utiliza vechiul sistem informatic (cu operaționalizare și
testare simultană a SMIS-CSNR și Art4SMIS)
• Protocolul privind colaborarea interinstituțională în mecanismul de verificare a
respectării normelor privind achiziții publice în cadrul proiectelor finanțate din POCA,
încheiat între AM POCA și ANAP.
• Întârzieri în îndeplinirea condiționalităților ex-ante aplicabile POCA care au
influențat calendarul lansărilor cererilor de proiecte, în special, în cadrul obiectivelor
specifice 1.1, 1.2, 2.1

2016
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• AM a continuat lansarea apelurilor de proiecte în format letric și pe măsură ce
sistemul informatic MySMIS a devenit operațional, a oferit solicitanților posibilitatea
de a depune și cereri de finanțare în format electronic. Acest fapt a presupus un efort
din partea AM de construcție a apelurilor și corelare a informațiilor pe suport hârtie
cu cerințele sistemului informatic. Personalul AM a continuat evaluarea proiectelor
depuse în cadrul apelurilor non-competitive. În procesul de evaluare, selecție și
contractare au fost înregistrate unele întârzieri din cauza prelungirii termenelor de
răspuns la clarificări în diversele etape, schimbărilor la nivelul reprezentanților legali
ai instituțiilor solicitante.
• Reuniunile bilaterale, în special la nivel decizional, organizate de AM cu solicitanții
/ beneficiarii au contribuit semnificativ la remedierea acestor deficiențe, o metodă
care a adus rezultate bune și în perioada de programare anterioară.
• Referitor la implementarea proiectelor contractate, beneficiarii au raportat
întârzieri în derularea procedurilor de achiziții publice datorate, în principal,
suspendării procedurilor de achiziție publică și refacerii documentației în
conformitate cu modificările legislației privind achizițiile publice și din cauza
modificărilor la nivelul conducerii instituțiilor și a echipelor de implementare. Măsura
luată de AM de a recupera aceste întârzieri a fost solicitarea, în etapa de contractare,
a elaborării de către fiecare solicitant de finanțare a unei proceduri interne de
derulare a achizițiilor publice aferente proiectelor POCA
• Pentru optimizarea implementării programului, AM a continuat abordarea din
perioada de programare 2007-2013, de lansare a apelurilor de proiecte noncompetitive, utilizând mecanismul fișei de proiect ca instrument de încadrare a
intervențiilor finanțate din program coroborate cu măsurile din documentele
strategice și să permită prioritizarea măsurilor care să asigure eficacitatea maximă a
viitoarelor intervenții de consolidare a capacității instituționale în timpul și cu
resursele aflate la dispoziție.
• Pentru asigurarea unui cadru coerent și predictibil în ceea ce privește indicatorii de
program, AM a introdus în ghidul solicitantului obligativitatea corelării rezultatelor
de proiect cu rezultatele și indicatorii de program.
• La finalul anului 2016, a fost încheiat, în cadrul AP3, un acord-cadru, pe o perioadă
de 4 ani, având ca obiectiv verificarea și evaluarea cererilor de finanțare depuse.
Scopul achiziționării acestor servicii este de a asigura calitatea și eficiența procesului
de verificare și evaluare a cererilor de finanțare, prin asigurarea unor experți care să
dețină expertiză specializată în acest sens, precum și de a furniza sprijinul necesar
pentru AM POCA în procesul de management general al programului operațional. În
baza acordului-cadru au fost semnate până la momentul actual un număr de 4
contracte subsecvente, în cadrul cărora a fost finalizată verificarea și evaluarea a 338
de proiecte, pentru un număr de 16 proiecte, verificarea și evaluarea fiind în
desfășurare.
• Cu toate că performanța programului, în termeni de apeluri lansate este una bună,
respectiv 82,2%, gradul de contractare și plățile, raportat la alocarea programului
sunt încă reduse
• În primele apeluri lansate în 2015, interesul autorităților publice centrale a fost
ridicat. Acest interes poate fi, de asemenea, justificat de contextul negocierilor cu CE
pentru Acordul de parteneriat și de măsurile de finanțare din programele
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operaționale și planurile pe termen scurt convenite cu CE în contextul negocierii
diferitelor condiționalități ex ante. În etapele următoare, instituțiile publice centrale
și nevoile acestora au fost mai greu de încadrat în măsurile SCAP și, astfel, mai dificil
de justificat în contextul obiectivului specific 1.1.
• Un aspect care a fost reflectat, de exemplu, în aplicațiile proiectului IP3 și IP8 vizând
măsuri pentru sistematizarea și simplificarea cadrului activ al legislației,
fundamentarea politicilor bazate pe dovezi și simplificarea procedurilor pentru
cetățeni, în cazul în care rata de depozit de 22% și, respectiv, 24%, a fost raportată în
comparație cu valoarea eliberată. Pentru a evita aceste probleme și pentru a
răspunde nevoilor instituțiilor beneficiare ale POCA, împreună cu măsurile incluse în
documentele strategice, baza pentru finanțarea programului (SCAP, SMBR),
începând cu a doua jumătate a anului 2017, AM POCA a intensificat dialogul cu
instituțiile centrale cu responsabilitatea pentru implementarea și monitorizarea
SCAP (CNCISCAP) pentru a identifica proiectele prioritare care pot fi propuse pentru
finanțarea din program. De asemenea, în cadrul ședințelor CNCISCAP, autoritatea de
management a reiterat necesitatea identificării proiectelor prioritare pentru
perioada următoare, astfel încât programul de lansare să poată urmări evoluția
implementării Strategiei. În prima parte a anului 2018, vor fi organizate o serie de
reuniuni cu ministerele și cu structurile reprezentative ale autorităților publice,
pentru pregătirea apelurilor viitoare din cadrul obiectivelor specifice 1.1, 1.2 și 2.1.
•Atât la nivelul autorităților publice centrale, cât și la nivelul autorităților publice
locale, s-a manifestat un interes mai scăzut față de apelurile lansate pentru măsuri
anticorupție, în acord cu SNA,CP5 și CP1. Doar jumătate din autoritățile publice vizate
au depus proiecte.
•Gradul scăzut de contractare și de plăți înregistrat la nivelul programului a fost
afectat și de întârzierile apărute în evaluarea cererilor de finanțare, ce au derivat din
calitatea slabă a evaluărilor realizate de evaluatorii independenți puși la dispoziție de
prestatorii de servicii contractate de MDRAP. Astfel, au fost constatate întârzieri atât
în procesul de reevaluare a cererilor de finanțare, pentru care inițial evaluarea
externă nu a fost aprobată de AM, cât și în procesul de soluționare al contestațiilor
înregistrate cu privire la evaluarea proiectelor. În consecință, AM POCA a aplicat
penalități de întârziere firmelor ce au asigurat serviciile de evaluare a cererilor de
finanțare depuse în cadrul apelurilor lansate, a intensificat procesul de monitorizare
a activității derulate de evaluatori și a revizuit instrucțiunile puse la dispoziția
acestora.
• Calitatea slabă a evaluărilor realizate s-a reflectat și în numărul mare de contestații
primite, ceea ce a condus la întârzieri în finalizarea procesului de selecție și
contractare a proiectelor depuse. Mai mult, acest aspect a dus și la o încărcare
suplimentară a personalului AM. Autoritatea de management a luat măsuri de
suplimentare a numărului de persoane, în special la serviciul de evaluare și
contractare proiecte, fie prin realocare de la alte departamente din AM, fie prin
întreprinderea de demersuri pentru suplimentarea numărului de posturi din
organigramă, pentru accelerarea procesului de finalizare a evaluării și contractării
proiectelor depuse în cadrul apelurilor lansate.
•Au fost, de asemenea, înregistrate întârzieri la nivelul beneficiarilor în transmiterea
documentelor de contractare, cauzate de modificările instituționale frecvente. În
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procesul de implementare a proiectelor contractate, beneficiarii au raportat
întârzieri în derularea procedurilor de achiziții publice determinate, în principal,
suspendării procedurilor de achiziție publică și refacerii documentației în
conformitate cu modificările legislației privind achizițiile publice.
•Modificările la nivelul conducerii instituțiilor, inclusiv reorganizarea acestora,
precum și a echipelor de implementare au contribuit, de asemenea, la întârzierile
apărute în implementare. Aceste constrângeri conduc la prelungiri ale perioadelor
de implementare a proiectelor și implicit la decalaje în respectarea graficelor de
rambursare a cheltuielilor și dificultăți în estimările AM privind plățile și sumele
solicitate la rambursare din partea CE, existând riscul dezangajării în cursul anului
viitor. În acest sens, în vederea identificării de soluții la nivel decizional pentru
depășirea blocajelor, AM a inițiat reuniuni comune cu beneficiarii și a continuat
acordarea sprijinului prin persoanele dedicate din AM (vizite de asistență, sprijin în
elaborarea cererilor de rambursare, etc.).
•Îndeplinirea cu întârziere a unor criterii (criteriile 3 și 4) din condiționalitatea exante T.11.1 - Existența unei strategii de consolidare a eficienței administrative a
statului membru, inclusiv a administrației publice, aflate în responsabilitatea
ministerelor de linie, aspect care a afectat semnificativ lansările apelurilor, în special,
a celor din cadrul axei prioritare 2, obiectivul specific 2.1 și implicit a țintelor din
cadrul de performanță; •Îndeplinirea cu întârziere a unor măsuri (promovate de
administrația publică centrală) pentru a asigura un cadru unitar pentru
fundamentarea deciziei la nivel local, respectiv realizarea măsurii •Îndeplinirea
parțială a unora dintre condițiile de bază pentru implementarea intervențiilor
programului, în principal privind funcționarea MySMIS/ SMIS2014+; •Schimbările
legislative și reorganizările instituționale au condus la dificultăți majore în
implementarea unor proiecte în condițiile aprobate inițial prin contractele de
finanțare; •Schimbările frecvente la nivelul conducerii autorităților administrației
publice centrale și la nivelul instituțiilor din sistemul judiciar, precum și modificarea
componenței echipelor de management; •Au fost, de asemenea, întârzieri apărute
în procesul de evaluare externă a cererilor de finanțare din cauza ritmului scăzut al
procesului de evaluare externă al cererilor de finanțare depuse în cadrul apelurilor
lansate în cadrul POCA și a calității slabe a evaluărilor realizate de către evaluatorii
externi, ceea ce a presupus nerecepționarea grilelor de evaluare și reluarea,
procesului de către alte echipe de evaluatori. •Pentru accelerarea procesului de
evaluare/contractare a cererilor de finanțare au fost organizate întâlniri cu experții
evaluatori pentru clarificarea aspectelor cu privire la cerințele ghidului solicitantului,
inclusiv anexele acestuia. De asemenea, ofițerii de proiect nominalizați pentru
cererile de finanțare aflate în evaluare externă au acordat constant sprijin și
îndrumare echipelor externe de evaluatori în formularea solicitărilor de clarificări
adresate beneficiarilor sau în redactarea documentelor specifice verificării
conformității și a eligibilității (VAE), sau evaluării tehnice și financiare (ETF). De
asemenea, activitatea Serviciului Evaluare și Contractare Proiecte a fost reorganizată,
în vederea realizării cu resurse proprii a evaluării cererilor de finanțare depuse prin
constituirea unor echipe interne de evaluatori, formate din ofițeri de proiect care să
desfășoare exclusiv activitate specifică privind evaluarea și contractarea cererilor de
finanțare, în special pentru apelurile care aduceau contribuție la cadrul de
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performanță. •La data de 31.12.2018, din totalul cererilor de finanțare depuse în
cadrul apelurilor lansate în 2017 în cadrul POCA, s-au înregistrat întârzieri în procesul
de contractare pentru 7 proiecte, cauzate de: solicitări ale beneficiarilor de
prelungire a termenelor de răspuns la clarificări și privind transmiterea documentelor
suplimentare ce trebuie depuse în etapa de contractare, obținerea unor certificate
fiscale în care obligațiile restante să nu depășească limitele prevăzute în ghidul
solicitantului aplicabil, precum și reluarea procedurilor de selecție a partenerilor și
actualizarea în consecință a cererilor de finanțare respective. •În continuare, în
derularea contractelor de finanțare rezidă, ca principal motiv pentru solicitarea
decalărilor activităților sau prelungirea perioadelor de implementare a proiectelor,
întârzierile înregistrate de beneficiari în derularea procedurilor de achiziții publice,
cauzate de situații ce impun reluarea acestora (lipsa unor oferte, condiții restrictive
în cadrul specificațiilor tehnice, etc.), întârzieri cauzate de înregistrarea unor
contestații sau asigurarea cu întârziere a fondurilor necesare. Toate acestea au
condus la modificări ale graficelor de rambursare asumate anterior de beneficiari, la
prelungirea termenelor de atingere a unor rezultate așteptate, cu implicații negative
asupra nivelului plăților previzionate de AM POCA și al lansărilor, în special în cadrul
axei prioritare 2, impact resimțit direct și asupra țintelor indicatorilor 5S79 și 5F2 din
cadrul de performanță al programului. •În vederea remedierii acestor probleme ce
apar pe parcursul implementării, AM POCA a organizat și continuă să organizeze
reuniuni lunare cu beneficiarii proiectelor contractate pentru a discuta aceste
probleme și pentru identificarea de posibile soluții pentru remediere, precum și
procesarea cererilor de rambursare, în mai puțin de 15 zile de la primirea cererilor.
•Evaluare pentru a stabili dacă progresele realizate în vederea atingerii obiectivelor
sunt suficiente pentru a asigura îndeplinirea acestora, indicând orice acțiuni corective
întreprinse sau planificate, dacă este cazul. •Pentru a sprijini potențialii beneficiari ai
apelurilor non-competitive, respectiv autoritățile administrației publice centrale și
instituțiile din sistemul judiciar, autoritatea de management a acordat sprijin în
dezvoltarea fișelor de proiect, etapă importantă în definirea proiectelor. Astfel,
procentul de dezvoltare a ideilor de proiect în cereri de finanțare a avut o creștere
semnificativă, de la 41,4% în IP1/2015, la 66% în IP8/2017, respectiv 72% în
IP12/2018. •În scopul accelerării procesului de evaluare a cererilor de finanțare
depuse în cadrul apelurilor lansate în cursul anului 2018, activitatea a fost
reorganizată, în sensul redistribuirii în cadrul ofițerilor de proiect a contractelor de
finanțare aflate în proces de monitorizare a implementării, în vederea constituirii
unor echipe interne de evaluatori, formate din ofițeri de proiect care să desfășoare
exclusiv activitate specifică privind evaluarea și contractarea cererilor de finanțare
distribuite. La data de 31.12.2018, echipele de evaluatori interni astfel constituite
erau în proces de evaluare a cererilor de finanțare depuse în cadrul a 6 apeluri de
proiecte, respectiv CP8 less/2018, CP10 less/2018, CP10 more/2018, CP11/2018,
IP11/2018 și IP12/2018, fiind finalizată evaluarea apelurilor CP8 more/2018 și
CP9/2018. •În vederea evaluării cererilor de finanțare aferente apelului de proiecte
IP12/2018, la 29 noiembrie 2018 sa încheiat contractul subsecvent nr. 6 la acordulcadru de prestări servicii nr. 274/29.12.2016, privind servicii de evaluare externă, în
acest sens fiind predate prestatorului 40 de cereri de finanțare, în decembrie 2018.
Având în vedere importanța crescută a cererilor de finanțare care răspund condițiilor
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favorizante ce trebuie îndeplinite în vederea accesării finanțării nerambursabile în
noul exercițiu de programare, ulterior anului 2020, evaluarea a 8 cereri de finanțare
s-a efectuat cu resurse interne, în vederea asigurării unui proces de evaluare și
contractare cât mai rapid. Astfel, la data de 31.12.2018 au fost deja contractate 2
dintre cererile de finanțare ce făceau obiectul evaluării interne. •În scopul
eficientizării activității de evaluare a cererilor de finanțare depuse în cadrul POCA,
AM POCA a propus și membrii CM POCA au agreat modificarea Metodologiei și a
criteriilor de selecție a operațiunilor, astfel încât se estimează ca procentul
proiectelor respinse din rațiuni de conformitate administrativă și eligibilitate să scadă
semnificativ. •În ceea ce privește sistemul informatic SMIS2014+, acesta asigură
transferul, stocarea și vizualizarea datelor despre proiectele finanțate până la
finalizarea acestora, asigurându-se în acest fel crearea și gestionarea dosarului unic
al proiectului în cadrul sistemului informatic (cf.art.125 alin.(2) lit.(d) din Reg.
1303/2013). Colectarea și înregistrarea datelor pentru a fi ulterior vizualizate în SMIS
2014+, se realizează prin intermediul aplicațiilor MySMIS2014 (front şi back office) și
SMIS Minimal. Sistemul acoperă în prezent următoarele etape din ciclul de proiect:
Definire apel, Depunere proiect, Evaluare, Achiziții publice, Contractare și
Implementare. Modulul implementare a fost dat în producție pentru POAT si POAD,
urmând ca pe parcursul anului 2019 să acorde accesul etapizat și celorlalte programe
operaționale, inclusiv AM POCA. Funcția Conturi anuale din modulul Declarații al
SMIS Minimal, prin care sunt colectate datele de la punctele 91-105 din Anexa III,
este implementată din luna iulie 2018 •Pe parcursul anului 2018, s-au organizat, de
asemenea, două reuniuni ale CM POCA, reuniuni în care, printre altele, au fost
aprobate modificări ale metodologiei de selecție a operațiunilor. Modificările au ca
scop reducerea numărului de proiecte respinse din etapa de verificare
administrativă, fără însă a afecta calitatea proiectelor finanțate și a cerințelor impuse
de regulamentele europene. Acestea intră în vigoare odată cu apelurile lansate în
anul 2019. Pentru consolidarea capacității membrilor CM de a participa activ și de a
se implica în pregătirea, punerea în aplicare, monitorizarea și evaluarea POCA, în
cursul anului 2018 a fost încheiat un contract de formare a acestora. Primele teme
ce vor fi prezentate se referă la legislația comunitară și națională aplicabilă, cu accent
pe modificările aduse de regulamentul Omnibus și la cerințele privind monitorizarea
și evaluarea programului. Cursurile se vor desfășura în prima parte a anului 2019.

1.3.3 Probleme legate de cadrul de performanță
Anul
2016

Note
Pentru rezultatul privind implementarea de mecanisme și proceduri standard pentru
fundamentarea deciziilor și planificarea strategică la nivel local, este necesară realizarea
unor măsuri din obiectivul specific II.1.4 Creșterea calității procesului decizional la nivelul
administrației publice locale, pentru a răspunde în mod fundamentat și coerent nevoilor
comunităților locale, al Strategiei de consolidare a administrației publice 2014-2020,
respectiv introducerea / extinderea utilizării instrumentelor pentru fundamentarea deciziei
(hotărâri ale autorităților deliberative și dispoziții ale autorităților executive, programe,
proiecte, strategii etc.) la nivel local: analize de impact, analize cost-beneficiu, evaluarea
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implicațiilor financiare ale deciziilor etc. În acest sens, MDRAP va coordona introducerea
unor astfel de instrumente la nivelul a cel puțin 100 de unități administrativ-teritoriale și va
elabora un set de standarde minime pentru fundamentarea procesului decizional de la
nivelul administrației publice locale. Standardele minime vor fi prezentate în cadrul unui
ghid, care va aborda procesul de evaluare ex-ante adaptat pentru nivelul administrației
publice locale, inclusiv din perspectiva modelelor de bună practică utilizate la nivelul
administrației publice din România. AM POCA a pregătit un apel de proiecte prin care să
susțină MDRAP în dezvoltarea instrumentelor pentru fundamentarea deciziilor la nivel local.
Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în
administrația publică, măsură inclusă în condiționalitatea ex-ante T11.1, a fost aprobat de
CNCISCAP în data de 16 martie 2016. Autoritatea de management a lansat un apel pentru
instituțiile centrale incluse în plan, IP3/2016, și a pregătit un apel pentru autoritățile publice
locale, CP4. Acest apel a fost lansat în consultare publică în cursul lunii noiembrie 2016.
În ceea ce privește Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative pentru
cetățeni, deși a fost aprobat în martie 2016 de CNCISCAP, este încă în proces de consultare
cu CE.
Obiectivele de etapă stabilite în cadrul de performanță pentru indicatorii 5F1, 5S77, 5S78
(aferenți axei 1) și 5S80 (aferent axei 2), pentru ambele categorii de regiuni, sunt atinse.
Obiectivul pentru indicatorul 5S79 a fost atins în proporție de 59% pentru regiunile mai puțin
dezvoltate și 60% pentru regiunea mai dezvoltată, iar 5F2, are grad de atingere de 17,84%
pentru regiunile mai puțin dezvoltate și 9,82% pentru regiunea mai dezvoltată.
Atingerea obiectivului indicatorului 5S79 - Proiecte care sprijină optimizarea structurilor și
proceselor din cadrul autorităților și instituțiilor publice locale a fost condiționat de:
îndeplinirea criteriilor din condiționalitatea ex-ante, T11.1, de realizarea unor măsuri din
SCAP (metodologia de fundamentare a deciziilor la nivel local, de planificare strategică), de
obținerea rezultatelor din proiectele deja finanțate în cadrul OS 1.1, ale căror rezultate
trebuia să constituie baza pentru lansarea de apeluri, în special pe axa 2. Acest aspect s-a
repercutat și asupra țintei indicatorului 5F2.
Ca regulă generală, indicatorii de realizare din cadrul de performanță se referă la numărul
de contracte de finanțare încheiate în cadrul obiectivelor specifice 1.1 (5S77) și 1.3 (5S78)
din axa 1 și în cadrul obiectivelor specifice 2.1 (5S79) și 2.3 (5S80) axa 2.
Valoarea realizată până la finalul anului 2018 pentru indicatorul 5S77 Proiecte care sprijină
dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică pentru
optimizarea proceselor decizionale reprezintă contractele încheiate până la 31.12.2018 în
cadrul OS 1.1, fără proiectele aferente ONG (din apelul CP2/2017). Au fost încheiate 39 de
contracte, iar împărțirea între cele 2 categorii de regiuni a urmat pro-rata utilizată la nivelul
programului pentru alocările financiare și pentru indicatori.
În cazul indicatorului 5S78 Proiecte care urmăresc îmbunătățirea eficienței sistemului
judiciar, contractele încheiate până la finalul anului 2018 în cadrul OS 1.3 sunt în nr de 6, iar
împărțirea pe cele 2 categorii de regiuni a urmat pro-rata la nivel de program. Valoarea
realizată până la decembrie 2018 pentru indicatorul 5S79 reprezintă numărul de contracte
încheiate în cadrul OS 2.1, împărțirea pe cele 2 categorii de regiuni a urmat pro-rata. În cazul
indicatorului 5S80 Proiecte care privesc îmbunătățirea calității și transparenței actului de
justiție, nr de contracte încheiate în cadrul OS 2.3 este de 8.
Referitor la indicatorii aferenți cadrului de performanță, Autoritatea de Audit a efectuat o
misiune prin care s-a procedat la verificarea informațiilor prezentate în forma draft a RAI
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2018 cu cele înregistrate în sistemul informatic SMIS 2014+. Urmare a verificărilor, AA a
constatat că datele din sistemul informatic corespund cu informațiile raportate în
document, respectiv datele raportate pe indicatorii financiari corespund cu valoarea
cheltuielilor publice totale certificate de AC și declarate CE până la 31.12.2018, și totodată,
datele raportate în cazul indicatorului 5S77, 5S78, 5S79, 5S80 corespund cu numărul de
proiecte contractate până la data de 31.12.2018, și cu informațiile introduse în sistemul
informatic SMIS2014+.
Pentru accelerarea procesului de îndeplinire a criteriilor 3 - dezvoltarea unor sisteme de
management al calității și respectiv 4 - acțiuni integrate de simplificare și raționalizare a
procedurilor administrative aferente condiționalității ex-ante T11.1, AM POCA a solicitat și
a participat la reuniuni comune cu entitățile responsabile de îndeplinirea acestor criterii, au
participat la reuniunile Comitetului Național de Coordonare a Implementării SCAP
(CNCISCAP) și ale subgrupurilor tehnice de lucru ale acestuia privind planul de implementare
etapizată a managementului calității în autoritățile și instituțiile publice și planul integrat de
implementare a măsurilor de simplificare pentru cetățeni, și a prezentat în cadrul
reuniunilor CM POCA stadiul îndeplinirii condiționalității tematice aplicabilă programului.
Au fost organizate reuniuni comune cu reprezentanți ai MDRAP și SGG, ca structuri
responsabile de implementarea măsurilor din SCAP și ale condiționalității ex-ante pe
administrație, precum și reprezentanți ai CE, pentru a identifica modalitățile concrete de
soluționare și rezolvare a problemelor întâmpinate și pentru a reuși deblocarea lansărilor de
apeluri de proiecte. S-a reușit, în iunie 2018, și îndeplinirea măsurii II.1.5 din SCAP
referitoare la Creșterea calității procesului decizional la nivelul administrației publice locale,
pentru a răspunde în mod fundamentat și coerent nevoilor comunităților locale, de către
MDRAP care a elaborat Ghidul pentru planificarea și fundamentarea procesului decizional
din administrația publică locală. Ghidul a reprezentat, mai mult sau mai putin, baza pentru
lansarea apelurilor CP10.
AM a avut reuniuni cu reprezentanți ai autorităților publice locale, (consilii județene și
municipii), cu reprezentanți ai structurilor asociative ale autorităților publice locale (UNCJR,
AMR, AOR, ACoR) în vederea identificării tipurilor de măsuri concrete de simplificare și
reducere a birocrației pentru cetățeni, coroborat cu măsurile cuprinse în Planul pentru
simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor, ce urmau a fi incluse în
ghidurile beneficiarilor.
Pentru accelerarea procesului de obținere a rezultatelor așteptate din unele proiecte
finanțate deja din POCA, și care urmau să fie folosite pentru lansarea de noi apeluri, AM a
intensificat sprijinul acordat în implementare prin intermediul ofițerilor de proiect, a stabilit
reuniuni cu persoanele de decizie în vederea respectării termenelor asumate și asigurării
complementarității cu alte programe și a sporit monitorizarea acestor proiecte.
AM a lansat în cursul anului 2018 alte 4 apeluri de proiecte ale căror beneficiari sunt
autoritățile publice locale, din ambele categorii de regiuni, sprijinite pentru implementarea
de măsuri de simplificare pentru cetățeni, fundamentare a deciziei la nivel local și planificare
strategică (CP10more și less/2018,CP12more și less/2018), proiecte care contribuie la
realizarea indicatorului 5S79. Apelurile CP12more și less/2018, erau încă deschise la
31.12.2018.
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Anul
2016

Note
Obiectivele principale ale Strategiei Europa 2020 necesită eforturi coordonate și de
cooperare la nivel central și local, printr-o abordare integrată a capacității administrative.
POCA va promova crearea unei administrații publice moderne, capabilă să faciliteze
dezvoltarea socio-economică, prin servicii publice competitive, investiții și reglementări de
calitate, contribuind astfel la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020. Pentru a
îndeplini acest rol, administrația publică are nevoie de resurse umane competente și bine
administrate, de gestionarea eficientă și transparentă a utilizării resurselor, de o structură
instituțional-administrativă adecvată, precum și de proceduri de operare clare, simple și
previzibile. O astfel de administrație ar trebui să poată oferi factorilor de decizie
instrumentele necesare pentru fundamentarea și implementarea politicilor publice în
interesul cetățenilor. Optimizarea administrației este o condiție importantă pentru
implementarea oricărei schimbări structurale către o creștere inteligentă, durabilă și
incluzivă.
Strategia programului are în vedere recomandările specifice de țară ale Consiliului,
transpuse în Programul Național de Reformă pentru 2016 (PNR), precum și documentul
Poziția serviciilor Comisiei cu privire la elaborarea unui Acord de parteneriat și a unor
programe în România în perioada 2014-2020 (PSC). POCA adresează recomandarea specifică
nr. 7 care vizează „intensificarea eforturilor de consolidare a capacității administrației
publice, în special prin îmbunătățirea eficienței, a gestionării resurselor umane, a
instrumentelor decizionale și a coordonării în cadrul și între diferitele niveluri administrative,
precum și prin îmbunătățirea transparenței, a integrității și a răspunderii. Să accelereze
absorbția fondurilor UE, să consolideze sistemele de gestiune și de control, să aducă
îmbunătățiri capacității de planificare strategică, inclusiv elementului bugetar multianual.
Să remedieze deficiențele persistente din sectorul achizițiilor publice. Să îmbunătățească în
continuare calitatea și eficiența sistemului judiciar, să combată corupția la toate nivelurile și
să asigure executarea efectivă a hotărârilor instanțelor”.
Prin proiectele finanțate până în prezent, programul contribuie la realizarea următoarelor
obiective naționale Europa 2020, cuprinse în Programul național de reformă 2016:
• cercetare și dezvoltare: prin proiectul Dezvoltarea capacității
administrative a MCI pentru implementarea acțiunilor prevăzute în
Strategia Națională pentru Cercetare, Dezvoltare Tehnologică și Inovare
2014-2020, obiectivul principal este să îndeplinească pe deplin
condiționalitățile ex-ante pentru absorbția fondurilor europene
disponibile pentru CDI și anume: operaționalizarea mecanismului de
orientare strategică, cu rolul de a monitoriza procesele de specializare
inteligente prevăzute în SNCDI 2020 și de a propune corecții și
reorientări în timp real și elaborarea unui plan multianual pentru
prioritizarea investițiilor de la bugetul de stat în infrastructurile CD.
Scopul proiectului Stabilirea cadrului pentru dezvoltarea instrumentelor
de guvernare electronică (EGOV), implementat de Ministerul
Comunicațiilor și Societății Informaționale, este dezvoltarea capacității
instituționale a autorităților publice de a dezvolta instrumente de
guvernare electronică pentru cetățeni. și mediul de afaceri, precum și
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pentru a asigura viziunea și direcțiile de acțiune în domeniul e-guvernării.
Obiectivele specifice sunt reducerea fragmentării și gruparea serviciilor
publice electronice sub forma conceptului evenimentelor de viață, în
conformitate cu obiectivele stabilite în agenda digitală pentru România și
asigurarea cadrului legislativ, instituțional, procedural și operațional
pentru utilizarea e-guvernării unelte.
•

Mediu și schimbările climatice: prin susținerea a 4 proiecte
implementate de:

Ministerul Mediului, respectiv:
- Dezvoltarea capacității administrative a Ministerului Mediului de a implementa politica în
domeniul managementului deșeurilor și al siturilor contaminate - CADS. Prezentul proiect își
propune ca principal obiectiv întărirea capacității administrative a Ministerului Mediului de
a dezvolta și implementa politica de gestionare a deșeurilor și siturilor contaminate, prin
realizarea documentelor de planificare prevăzute prin Directiva cadru privind deșeurile nr.
2008/98/CE, transpuse în legislația națională specifică și prin elaborarea metodologiilor
privind investigarea și evaluarea poluării și remedierea solului și subsolului, precum și
documentelor necesare pentru punerea în aplicare a regulilor şi a surselor de finanţare
stabilite/identificate pentru aplicarea principiului „poluatorul plăteşte”. Realizarea acestor
obiective va asigura dezvoltarea sistemelor și standardelor menite să optimizeze procesul
decizional la nivelul MMAP privind politica în sectorul de deșeuri și în sectorul de situri
contaminate, în acord cu obiectivele SCPA.
- Elaborarea ghidurilor necesare pentru îmbunătățirea capacității administrative a
autorităților pentru protecția mediului în vederea derulării unitare a procedurii de evaluare
a impactului asupra mediului (EGEIA). Scopul proiectului este de a îmbunătăți capacitatea
administrativă a autorităților pentru protecția mediului, în vederea derulării unitare a
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Unul dintre obiectivele proiectului este
de a asigura monitorizarea aplicării unitare și coerente a ghidurilor metodologice la nivelul
autorităților de mediu, prin realizarea unui studiu privind evaluarea ex ante a impactului
aplicării ghidurilor
- Dezvoltarea capacității administrative a Ministerului Mediului de a implementa politica în
domeniul biodiversității. Scopul proiectului îl reprezintă consolidarea capacității
administrative a Ministerului Mediului prin dezvoltarea de sisteme și standarde care să
optimizeze procesul de politici publice în domeniul protecției biodiversității, în acord cu
Strategia de Consolidare a Administrației Publice. prin intermediul acestui proiect se vor
dezvolta metode necesare pentru îmbunătățirea procesului decizional la nivelul Ministerului
Mediului, al Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și al autorităților administrației
publice locale pentru protecția mediului de a implementa politicile publice în domeniul
biodiversității, constând în dezvoltarea de metodologii și proceduri de evaluare și aprobare
a planurilor de management pentru ariile naturale protejate. Totodată, vor fi elaborate
studii care să fundamenteze politici publice în domeniul ecosistemelor degradate în acord
cu obiectivele Strategiei UE în domeniul biodiversității pentru 2020 și să fundamenteze
programe de investiții pentru refacerea ecosistemelor degradate din afara ariilor naturale
protejate.
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Ministerul Afacerilor Interne, în parteneriat cu Ministerul Mediului, respectiv:
- Evaluarea riscului de dezastre la nivel național (RO-RISK). Proiectul vizează realizarea unei
prime evaluări a riscurilor de dezastre la nivel naţional, sub aspectul impactului asupra
siguranţei cetăţenilor, precum şi cel social, economic şi de mediu, pe baza unor instrumente
şi a unui cadru metodologic unitare. Rezultatele proiectului vor putea fundamenta deciziile
strategice care să vizeze reducerea riscurilor de dezastre şi, implicit, creşterea siguranţei
cetăţeanului şi a mediului de afaceri. Va fi elaborată metodologia unitară de evaluare a
riscurilor la nivel național, iar pe baza acesteia va fi efectuată prima evaluare a unui număr
de 10 riscuri specifice teritoriului României, cu indicarea impactului social, economic și de
mediu.
• părăsirea timpurie a școlii: Proiectul Cadrul strategic pentru infrastructura
educațională și sprijin în planificarea strategică a educației și formării profesionale
– INFRAED, implementat de Ministerul Educației Naționale, vizează dezvoltarea de
strategii și introducerea de mecanisme, standarde şi proceduri comune în
administrația publică ce optimizează procesele decizionale de alocare a resurselor
financiare pentru investițiile în infrastructura publică de învățământ.
• educația terțiară: În scopul creşterii calităţii învăţământului superior şi corelării cu
piaţa muncii, în perioada 2016-2017, prin proiectul implementat de Ministerul
Educației Naționale vor elaborate studii privind calitatea şi relevanţa programelor
oferite de universităţi pe domenii de specializare şi impactul ofertelor educaţionale
ale universităţilor asupra angajatorilor, vor fi dezvoltate instrumente care să
conducă la creșterea angajării absolvenților pe piața muncii. Astfel, se va consolida
capacitatea de planificare strategică a ministerului și se va îmbunătăți procesul
decizional de a formula analize și prognoze prin dezvoltarea unor parteneriate și a
unui mecanism permanent de consultare MEN - universități - angajatori.
• incluziune socială și reducerea sărăciei, prin implementarea a 2 proiecte de
Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Sănătății.

2018

POCA susține intervențiile pentru crearea unei administrații publice moderne, capabilă să
faciliteze dezvoltarea socio-economică, prin intermediul unor servicii publice competitive,
investiții și reglementări de calitate, contribuind astfel la atingerea obiectivelor Strategiei
Europa 2020. Pentru a putea îndeplini acest rol, administrația publică are nevoie de resurse
umane competente și bine gestionate, un management eficient și transparent al utilizării
resurselor, o structură instituțional-administrativă adecvată, precum și de proceduri clare,
simple și predictibile de funcționare.
Strategia programului are în vedere recomandările specifice de țară ale Consiliului,
transpuse în Programul național de reformă (PNR), precum și documentul Poziția serviciilor
Comisiei cu privire la elaborarea unui Acord de parteneriat și a unor programe în România
în perioada 2014 -2020 (PSC).
Prin proiectele finanțate până în prezent, programul contribuie la realizarea următoarelor
obiective naționale Europa 2020 cuprinse în Programul național de reformă 2018:
•

Politica fiscal-bugetară și stabilitatea financiar-bancară:
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Pentru a îmbunătăți procesul de administrare a datoriei publice și a riscului valutar asociat,
MFP implementează un proiect pentru crearea cadrului de utilizare a instrumentelor
financiare derivate (IFD) și executare a tranzacțiilor de tip swap în România. Pe baza
rapoartelor elaborate în anul 2018, a fost elaborată și adoptată OG nr. 14/2018 pentru
modificarea și completarea OUG nr. 64/2007 privind datoria publică, care reflectă bunele
practici internaționale în domeniul IFD și creează un cadru legislativ stabil, predictibil și
coerent privind utilizarea IFD pentru administrarea portofoliului de datorie publică
guvernamentală.
•
Administrație Publică:
•
MDRAP: Prin proiectul Consolidarea cadrului pentru creșterea calității serviciilor
publice și pentru sprijinirea dezvoltării la nivel local, în anul 2018, au fost elaborate
propuneri de standarde de calitate și, după caz, de cost pentru următoarele domenii de
servicii publice descentralizate: servicii comunitare de utilitate publică; ordine, siguranță
publică și evidența persoanelor; asistență socială; cultură, tineret și sport; administrarea
domeniului public și privat al UAT, iar în anul 2017, pentru domeniile sănătate și educație.
MDRAP va stabili un regim juridic-cadru unitar, clar și coerent, atât pentru administrația
publică centrală, cât și locală, prin elaborarea Codului de Procedură Administrativă, prin
intermediul proiectului Instrumente de sistematizare a legislației, de monitorizare și de
evaluare în administrația publică. În ceea ce privește dezvoltarea regională, la nivelul
ministerului se implementează un proiect care are ca scop elaborarea Codului amenajării
teritoriului, urbanismului şi construcţiilor.
•
SGG: Unul dintre obiectivele majore ale reformei administrației publice vizează
îmbunătățirea calităţii actului guvernamental şi a managementului politicilor publice, în
special prin întărirea rolului SGG în procesul de coordonare a politicilor. În acest sens, la
nivelul anului 2018 au continuat inițiativele și proiectele destinate implementării Planului
Anual de Lucru al Guvernului, creșterii transparenței, eticii și integrității, extinderii
sistemului de planificare strategică, consolidării implementării standardelor de control
intern managerial la nivel central şi local, consolidării culturii transparenței și a guvernării
participative, prin implementarea a 12 proiecte cu o valoare de 26,2 mil euro.
•
MCSI: Pentru eficientizarea exploatării soluțiilor de e-guvernare, se are în vedere
consolidarea capacității instituționale a autorităților publice prin dezvoltarea instrumentelor
de e-guvernare pentru cetățeni și mediul de afaceri, inclusiv prin asigurarea unei viziuni
privind direcțiile de acțiune din domeniul e-guvernării. În acest sens, se implementează, de
către MCSI, în parteneriat cu SGG, proiectul Stabilirea cadrului de dezvoltare a
instrumentelor de e-guvernare (EGOV). Acest proiect vizează: i) reducerea fragmentării și
gruparea serviciilor publice electronice sub forma conceptului de evenimente de viață,
conform obiectivelor stabilite în Agenda Digitală pentru România; ii) asigurarea cadrului
legislativ, instituțional, procedural și operațional pentru utilizarea instrumentelor de
eguvernare.
•
Mediul de afaceri și competitivitatea
•
ONRC: Pentru a crește calitatea serviciilor furnizate, pentru a îmbunătăți accesul la
justiție, precum și pentru a crește transparența, etica și integritatea la nivelul sistemului
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judiciar, în august 2018, a fost lansat proiectul Consolidarea capacității instituționale a
Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului
de publicitate legală, finanțat de POCA, cu o valoare de aprox. 6,8 milioane de euro.
Proiectul vizează optimizarea proceselor decizionale și a fluxurilor de lucru în cadrul ONRC
în concordanță cu principiile debirocratizării, maximizării transparenței și integrității,
creșterii calității serviciilor furnizate.
MCSI: Începând cu 10 mai 2018, este în curs de implementare proiectul Sistem
integrat de management pentru o societate informațională performantă (SIMSIP), dezvoltat
prin POCA 2014-2020, cu o valoare de aproximativ 1,7 mil. euro. Proiectul vizează susținerea
reformelor instituționale prin implementarea unui sistem unitar de management al calității
și performanței, care să includă proceduri și mecanisme de coordonare și consultare cu
factorii interesați în ceea ce privește implementarea, monitorizarea și evaluarea politicilor
și strategiilor din aria de competență a MCSI. Un alt obiectiv al proiectului este
sistematizarea fondului activ al legislației cu incidență și impact asupra investițiilor în
dezvoltarea rețelelor de generație următoare (NGN).
MMACA: Sprijinirea IMM-urilor și susținerea investițiilor în economie sunt priorități
ale guvernului, urmărindu-se, în acest scop, diversificarea surselor de finanțare pentru
implementarea proiectelor de investiții. Vor continua acțiunile de susținere a IMM-urilor ca
urmare a adoptării unui pachet legislativ pentru stimularea investițiilor de capital privat,
care include: modificarea Legii nr. 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali –
„business angels” și modificarea Legii nr. 102/2016 privind incubatoarele de afaceri. În acest
sens, cu finanțare POCA, a fost elaborat un studiu referitor la aplicarea mecanismului de
monitorizare a implementării Legii nr. 120/2015. o M. Economiei: Pentru atingerea
obiectivelor Strategiei Naţionale pentru Competitivitate (SNC), a fost elaborat Atlasul
Economic al României (AER), instrument utilizat în procesul de fundamentare a politicilor
publice bazate pe dovezi, Documentul de politică industrială a României până în 2020, care
va stabili prioritățile și direcțiile de acțiune pentru reindustrializarea economiei românești și
va fi dezvoltat un sistem de monitorizare și evaluare a impactului (în toate etapele) politicilor
publice cu influență asupra politicii industriale.
MCI: Pentru optimizarea și eficientizarea actului administrativ, legislativ și
decizional în administrația centrală și serviciile sale deconcentrate în domeniul
patrimoniului cultural național, la 12 iulie 2018, a fost demarată implementarea proiectului
Monumente istorice – Planificare strategică și politici publice optimizate, cu finanțare prin
POCA, în valoare de 2,99 mil. lei. Proiectul vizează sistematizarea și simplificarea progresivă
a fondului legislativ cu incidență în domeniul patrimoniului cultural prin elaborarea Codului
patrimoniului cultural, precum și crearea cadrului strategic și operațional pentru realizarea
de politici bazate pe dovezi în domeniul patrimoniului imobil.
• Mediu și schimbări climatice:
- Ministrul Mediului, prin implementarea a 4 proiecte:
Dezvoltarea capacității administrative a Ministerului Mediului de a implementa
politica în domeniul managementului deșeurilor și al siturilor contaminate - C.A.D.S.
Proiectul își propune ca principal obiectiv întărirea capacității administrative a Ministerului
Mediului de a dezvolta și implementa politica de gestionare a deșeurilor și siturilor
contaminate, prin realizarea documentelor de planificare prevăzute prin Directiva cadru
privind deșeurile nr. 2008/98/CE, transpuse în legislația națională specifice și prin
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elaborarea metodologiilor privind investigarea și evaluarea poluării și remedierea solului și
subsolului, precum și documentelor necesare pentru punerea în aplicare a regulilor şi a
surselor de finanţare stabilite/identificate pentru aplicarea principiului „poluatorul
plăteşte”. Realizarea acestor obiective va asigura dezvoltarea sistemelor și standardelor
menite să optimizeze procesul decizional la nivelul MMAP privind politica în sectorul de
deșeuri și în sectorul de situri contaminate, în acord cu obiectivele SCAP.
Elaborarea ghidurilor necesare îmbunătățirii capacității administrative a
autorităților pentru protecția mediului în scopul derulării unitare a procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului (EGEIA). Scopul proiectului este de a îmbunătăți capacitatea
administrativă a autorităților pentru protecția mediului în scopul derulării unitare a
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Unul din obiectivele proiectului este
acela de a asigura monitorizarea aplicării unitare și coerente a ghidurilor metodologice la
nivelul autorităților de mediu, prin realizarea unui studiu privind evaluarea ex ante a
impactului aplicării ghidurilor.
Dezvoltarea capacității administrative a Ministerului Mediului de a implementa
politica în domeniul biodiversității. Scopul proiectului îl reprezintă consolidarea capacității
administrative a Ministerului Mediului prin dezvoltarea de sisteme și standarde care să
optimizeze procesul de politici publice în domeniul protecției biodiversității. Prin
intermediul acestui proiect au fost dezvoltate metode necesare pentru îmbunătățirea
procesului decizional la nivelul Ministerului Mediului, al Agenției Naționale pentru Protecția
Mediului și al autorităților administrației publice locale pentru protecția mediului de a
implementa politicile publice în domeniul biodiversității, constând în dezvoltarea de
metodologii și proceduri de evaluare și aprobare a planurilor de management pentru ariile
naturale protejate.
Aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi în Ministerul Mediului pentru
sistematizarea si simplificarea legislației din domeniul deșeurilor si realizarea unor proceduri
simplificate pentru reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri în domeniul
schimbărilor climatice. Prin implementarea acestui proiect se dorește realizarea Codului
Deșeurilor și realizarea unor proceduri simplificate pentru reducerea poverii administrative
pentru agenții economici din domeniul schimbărilor climatice.
Educație:
MEN implementează 7 proiecte în valoare de 13,7 milioane de euro, proiecte care vizează:
•
îmbunătățirea capacității de planificare strategică a Ministerului Educației
Naționale privind elaborarea unor politici și a unor instrumente care să conducă la creșterea
angajării absolvenților pe piața muncii,
•
Optimizarea alocării de resurse financiare și de investiții în infrastructura
educațională prin elaborarea unei strategii naționale consultate public, ce asigură decizii
informate, bazate pe date concrete rezultate din studii și analize.
•
Creșterea capacității MEN de implementare a strategiilor educaționale
condiționalitate ex-ante prin asigurarea dezvoltării și aplicării unui cadru metodologic de
monitorizare și evaluare în vederea atingerii în 2020 a țintelor educaționale estimate.
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•
realizarea sistemului de management al calității pentru Ministerul Educației
Naționale si structurilor subordonate;
•
Optimizarea si creșterea calității serviciilor oferite de administrația publica din
domeniul educației prin crearea unui cadru normativ predictibil si stabil si prin dezvoltarea
unei politici publice bazata pe orientările strategice în învățământul preuniversitar si
universitar la orizontul 2030;
•
Sistematizarea și simplificarea a 5 acte normative din domeniul educației,
învățământ preuniversitar si universitar pentru dezvoltarea unui cadru normativ predictibil
si stabil în administrația publica din domeniul educației;
•
creșterea capacității instituționale a MEN de aplicare a normelor, mecanismelor si
procedurilor în materie de etica, integritate si anticorupție la nivelul activității sale
manageriale si administrative.
•

Incluziunea socială și reducerea sărăciei:

MMJS implementează 2 proiecte: Implementarea unui sistem de elaborare de politici publice
în domeniul incluziunii sociale la nivelul MMJS și Creșterea eficienței intervențiilor atât la
nivelul MMJS, cât și a structurilor aflate în coordonarea MMJS, care au ca obiective:
o Asigurarea unei abordări coordonate și fundamentate pe dovezi în elaborarea și
implementarea politicilor, programelor și intervențiilor orientate către persoanele sărace și
vulnerabile și către zonele sărace și marginalizate (hărți privind serviciile sociale,
infrastructura aferentă acestora, hărți privind nevoile și serviciile infrastructurii sociale și
metodologii) https: //portalgis.servicii- social.gov.ro/arcgis/home/;
o Evaluarea sistemului de management existent și dezvoltarea cadrului comun de
autoevaluare (CAF) la nivelul MMJS.
o Realizarea unui sistem de indicatori de incluziune socială și a unui set de proceduri de lucru
elaborat pentru implementarea VMI și a altor beneficii sociale.
o Dezvoltarea unui sistem de monitorizare și evaluare a documentelor strategice în
coordonarea MMJS

Pagina 99

www.poca.ro

Anexa nr. 2 – Matrice de evaluare pentru fiecare temă de evaluare/
Detalii legate de informațiile colectate pentru a răspunde la Întrebările
de Evaluare
Tema de evaluare 1 – Evaluarea măsurilor întreprinse pentru abordarea unitară a planificării strategice
și bugetării pe programe (evaluarea procedurilor și mecanismelor implementate în acest sens) - OS 1.1
Scop
N.
Întrebarea de evaluare
din CdS
1.Care este progresul
actual înregistrat de la
adoptarea
intervențiilor/acțiunilor
la nivelul grupurilor
țintă în raport cu
obiectivul specific 1.1?

1a

Aspecte vizate
întrebarea
evaluare

de
de

- În ce măsură au fost
îndeplinite
obiectivele specifice
ținând
cont
de
indicatorii
de
program, comuni și
specifici

Informații
analiza
indicatorilor

din

Informații
din
analiza
documentară/
recenzia literaturii
de specialitate

Interviu
Autoritatea
Management

cu
de

Nivel de atingere a
indicatorilor:
5S1
5S7
5S38
5S46

200%
16%
256%
17%

Estimare a nivelului
de atingere final:
5S1
5S7
5S38
5S46
1b

- Cât de relevante au
fost
intervențiile/acțiunile
finanțate în cadrul
programului pentru
nevoile
diferitelor
părți
interesate
(instituții și grupuri
țintă);

378%
97%
378%
85%

POCA a finanțat 13
proiecte având ca
beneficiari unici 11
autorități centrale:
-Ministerul
Educației
Ministerul
Mediului
Ministerul
Cercetării și Inovării
Ministerul
Sănătății
- Centrul Național
De Dezvoltare A
Învățământului
Profesional
și
Tehnic
Ministerul
Transporturilor
Autoritatea
Națională Pentru
Protecția

Majoritatea
proiectelor vizează
implementarea
planificării
strategice
și
îmbunătățirea
capacității
de
programare internă
a
beneficiarilor.
Unele
proiecte
vizează,
de
asemenea,
îmbunătățirea
capacității
de
gestionare
financiară
(de
exemplu,
prin
utilizarea
instrumentelor
financiare
derivate).
Acest
lucru
este
în
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1c

În ce măsură
intervențiile/acțiunile
finanțate
sunt
coerente în atingerea
obiectivelor
strategiilor naționale;

1d

- Care sunt actorii și
factorii
"EXTERNI”
care au influențat
realizările
înregistrate;

Drepturilor
Copilului și Adopție
Ministerul
Comunicațiilor Și
Societății
Informaționale
Ministerul
Finanțelor Publice
- Ministerul Apelor
și Pădurilor
Secretariatul
General
al
Guvernului
Temele abordate la
nivelul proiectelor
finanțate sunt:
-Extinderea
sistemului
de
planificare
strategică la nivelul
ministerelor
de
linie;
Îmbunătățirea
proiectării
politicilor publice;
Îmbunătățirea
cadrului
instituțional
în
cadrul ministerelor
(reguli, proceduri și
mecanisme);
Îmbunătățirea
capacității
autorităților
publice centrale în
gestionare
și
planificare;

concordanță
aspectele
evidențiate
literatura
specialitate

cu
de
de

Temele abordate la
nivelul proiectelor
finanțate sunt în
concordanță
cu
SCAP,
urmărind
obiectivelor
specifice I.1, II.2 din
cadrul acesteia.

Încă
de
la
momentul
inițial
(2015)
al
programului,
un
aspect problematic
a fost reprezentat
de
finalizarea
condiționalităților
ex-ante.
De
asemenea,
reorganizarea
frecventă
a
ministerelor a avut
un impact în faza

Instabilitatea cadrului
instituțional este una
dintre
problemele
principale
care
afectează
implementarea
programului.
Modificările legislative
și
reorganizările
instituționale
au
condus la reelaborarea
/
actualizarea
acordurilor
/
protocoalelor dintre
AM și beneficiari, fapt
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inițială. Acordurile
și
protocoalele
dintre autoritățile
care fac parte din
sistemul
de
management
și
control al POCA
(AM, ACP, AA),
precum și dintre
autoritatea
de
management și alte
instituții naționale
(de ex. ANAP, ANI,
DLAF)
au
fost
modificate
și
schimbate.

care a condus la
încetinrea procesului
de
demarare
a
proiectelor.
Modificările cadrului
instituțional au avut
impact
și
asupra
calendarului
de
realizare a achizițiilor
efectuate de către
beneficiari.
De
asemenea,
întârzierile
în
îndeplinirea condițiilor
ex-ante au influențat
momentul
lansării
apelurilor de proiecte.
Cu toate acestea, un
rol
important
în
coordonarea politicilor
l-a avut CNCISCAP,
care
a
avut
o
contribuție importantă
în
eficientizarea
selecției proiectelor,
precum și în păstrarea
unui dialog strategic
deschis cu CE.
De asemenea, Comisia
Europeană a abut un
rol
important
în
sprijinirea
implementării
obiectivului specific.

1e

- Cum au influențat
criteriile
de
eligibilitate
propunerile
de
proiecte și formarea
parteneriatelor
în
raport cu apelul de
proiecte
relevant
temei de evaluare?

Toți
beneficiarii
sunt
instituții
publice centrale.

Apelurile
de
proiecte (IP1 /
2015, IP12 / 2018)
aferente temei de
evaluare 1 sunt
necompetitive
și
sunt adresate doar
autorităților
centrale care sunt
direct responsabile
de OS (I.1, II, 1) din
cadrul SCAP.
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1f

Scopul apelurilor de
proiecte a vizat,
printre altele:
•
Planificarea
strategică
și
bugetarea
programelor
în
autoritățile
și
instituțiile publice
centrale, bazate pe
metodologii
și
instrumente
comune;
• Mandate, roluri și
competențe
clarificate atât la
același
nivel
administrativ, cât și
între
nivelurile
administrative
diferite.
Evaluarea
intermediară
a
PODCA, precum și
evaluarea ex-ante a
programului,
evidențiază
necesitatea
unei
concentrări
mai
mari
pe
teme
strategice.
În
actualul
program, tema de
evaluare 1 este
foarte
mult
concentrată
pe
nevoile
specifice
ale
autorităților
centrale. Luând în
considerare
valoarea intrinsecă
„strategică”
a
proiectelor, acestea
sunt selectate prin
proceduri
noncompetitive,
oferind
sprijin
autorităților
centrale
în
corelarea
priorităților
lor
strategice cu cele

- În comparație cu
programul
operațional anterior
(PODCA 2007-2013),
cum a funcționat
programul în ceea ce
privește acțiunile și
beneficiarii?
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1g

- În ce măsură a fost
luată în considerare
experiența dobândită
anterior și cea actuală
în
implementarea
programului?

1h

- Cum au contribuit
activitățile
de
comunicare
la
informarea
potențialilor
solicitanți
și
la
creșterea vizibilității
proiectelor finanțate;

ale administrației
publice.
Atât
evaluarea
intermediară
independentă
a
PODCA,
cât
și
raportul
Băncii
Mondiale
a
subliniat faptul că
există un cadru
strategic coerent
care stă la baza
selecției generale a
proiectelor;
La
nivelul POCA 20142020,
cadrul
strategic este oferit
de SCAP iar, în mod
specific,
pentru
tema de evaluare 1,
acesta este stabilit
prin obiectivele I și
II.
Autoritățile
centrale reprezintă
un
grup
țintă
specific al Planului
de comunicare (a se
vedea p. 8 din
Planul
de
Comunicare pentru
Programul
Operațional
Capacitate
Administrativă
2014 - 2020).
Activitățile
de
comunicare sunt
diseminate
prin
intermediul
website-ului
dedicat POCA care
conține secțiuni ce
includ:
întrebări
frecvente;
- cazuri de bune
practici
lista
tuturor
operațiunilor

CNCISCAP a avut un rol
foarte relevant în
soluționarea
problemei legate de
coordonarea
politicilor. Fără a intra
în procesul de selecție
a proiectelor, acesta
supraveghează
stabilirea priorităților
politicilor și reprezintă
un
interlocutor
relevant
pentru
Comisia Europeană în
abordarea
problemelor
strategice.

Reprezentanții
AM
participă în cadrul
CNCISCAP. Acest lucru
facilitează schimbul de
informații
între
ministerele de linie.
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- lista apelurilor de
proiecte încheiate
și a celor viitoare
ghiduri
ale
beneficiarilor
și
sprijin
pentru
aplicanți.
2. Ce mecanisme au
facilitat/au constituit
un obstacol pentru
schimbările avute în
vedere de intervenții
sau
de
efectele
intervențiilor?

2

- Care sunt actorii și
factorii "INTERNI” ce
au
influențat
realizările
înregistrate;

3 În ce măsură acțiunile
întreprinse la nivelul
programului ar fi putut
fi realizate mai bine?
(recomandări pentru
îmbunătățiri
de
program viitoare)

3a

Cât de coerentă și de
relevantă este logica
intervenției în ceea ce
privește
relațiile
cauzale
dintre
rezultatele propuse
prin
program
și
acțiunile întreprinse
pentru atingerea lor?

3b

Cât de coerentă și de
relevantă este logica
intervenției în ceea ce
privește
relațiile
cauzale
dintre
rezultatele propuse
prin
program
și
acțiunile întreprinse
pentru atingerea lor?

La
momentul
demarării
programului (2015)
au fost înregistrate
întârzieri
în
configurarea
sistemului
informatic integrat
(MySMIS
/
SMIS2014
+).
Anumite probleme
există încă și la
nivelul anului 2018.
Analiza literaturii
de specialitate și
teoria schimbării
(elaborată în cadrul
Raportului inițial)
evidențiază faptul
că, în ceea ce
privește tema de
evaluare
1,
rezultatele
așteptate ale OS 1.1
abordează nevoile
principale legate
direct
de
planificare,
programare
și
bugetare la nivel de
rezultate obiective
/ așteptate.
Referitor la tema de
evaluare 1, analiza
teoriei schimbării
(prezentată
în
raportul
inițial)
evidențiază faptul
că în cadrul POCA
rezultatele
așteptate
sunt
conectate logic cu
activitățile
planificate.
La

AM are un rol
important în procesul
de coordonare cu
autoritățile centrale în
vederea
generării
proiectelor. Un buget
specific a fost dedicat
pentru
sprijinirea
autorităților centrale
în
procesul
de
elaborare a ideilor de
proiecte.
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rândul
lor,
activitățile
planificate
sunt
intrinsec legate de
rezultatele
preconizate
referitoare
la
introducerea
planificării
strategice și a
bugetării
pe
programe, sisteme
și
standarde
comune
și
instrumente
moderne
și
eficiente.
4. În ce măsură sunt
justificate
costurile
implicate, având în
vedere
schimbările/efectele /
rezultatele de program
înregistrate?

4

În ce măsură costurile
sunt
considerate
eficiente, comparate,
de asemenea, cu alte
activități naționale,
programele UE și FESI
cu scop similar?

5. Ce factori au
influențat eficiența cu
care au fost atinse
rezultatele?

5

Care sunt actorii și
factorii „INTERNI și
EXTERNI” care au
influențat realizările
înregistrate, inclusiv
din
perspectiva
eficienței?

6.
În ce măsură
progresele înregistrate
se
datorează
intervenției/acțiunilor
finanțate?

6

Cum
au
fost
transpuse rezultatele
obținute în atingerea
obiectivelor/
priorităților
strategiilor
naționale?

Număr total de
proiecte finanțate:
13
Număr total de
proiecte finalizate:
6

Factorii
externi
legați
de
îndeplinirea
condiționalităților
ex-ante și aspectele
interne legate de
sistemul
de
monitorizare
au
încetinit
implementarea.
În
baza
informațiilor
disponibile
la
nivelul Rapoartelor
Anuale
de
Implemetare,
nivelul de absorbție
financiară (pentru
anul 2018) al AP 1
este de 18,78%, în
timp ce 171% din
valoarea
alocată
axei a fost inclusă în
cele 10 apeluri
lansate
pentru
această AP (52%
reprezintă valoarea

.
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proiectelor
contractate).
Estimarea este una
pozitivă, deoarece,
după
finalizarea
procesului
de
evaluare
și
contractare
a
proiectelor
deja
depuse, rata de
contractare
va
atinge un procent
de
peste
95%
pentru această axă.
7.
În ce măsură
programul
a
avut
efecte neintenționate,
pozitive sau negative?

7

În
ce
măsură
programul a avut
efecte
neintenționate,
pozitive sau negative,
inclusiv în raport cu
strategiile naționale?

8 În ce măsură efectele
intervențiilor
sunt
sustenabile
pe
o
perioadă lungă de
timp?

8a

Există elemente care
ar
putea
afecta
impactul și/ sau
sustenabilitatea
intervențiilor?

8b

Care sunt riscurile
pentru
sustenabilitatea
proiectelor legate de
strategiile naționale
(inclusiv
utilitatea
rezultatelor
proiectelor pe termen
mediu și lung)?
În
ce
măsură
intervențiile care au
fost implementate în
cadrul programului
răspund într-adevăr
nevoilor identificate
inițial și evoluției
acestora în timp?

9. În ce măsură
intervențiile
sunt
relevante
pentru
nevoile
identificate
inițial și pentru posibila
evoluție a acestor nevoi
ulterior
identificării
inițiale?"
(întrebare
suplimentară)?

Sinteza literaturii
de
specialitate
(prezentată
în
Raportul
inițial)
evidențiază faptul
că pentru România
este încă esențială
îmbunătățirea
planificării
strategice. Potrivit
„Indicatorului
referitor
la
capacitatea
de
implementare” al
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lui
Bertelsmann
SGI,
în
2016
România s-a situat
pe ultima poziție în
rândul
statelor
membre în ceea ce
privește
planificarea
strategică.

Tema de evaluare 2: Evaluarea sistemelor de management al calității și performanței (evaluare a
modului de implementare a acestor mecanisme și analiză a impactului acestora) - OS 1.1
Scop

N

Aspecte vizate de
întrebarea de
evaluare

Informații din analiza
indicatorilor

1a

- În ce măsură au fost
îndeplinite
obiectivele specifice
ținând
cont
de
indicatorii
de
program, comuni și
specifici?

Nivelul de atingere al
indicatorilor:
5S2
0%
5S7
16%
5S39
67%
5S46
17%

Întrebarea de evaluare
din CdS
1.Care este progresul
actual înregistrat de la
adoptarea
intervențiilor/acțiunilor
la nivelul grupurilor
țintă în raport cu
obiectivul specific 1.1?

1b

- Cât de relevante au
fost
intervențiile/
acțiunile finanțate în
cadrul programului
pentru
nevoile
diferitelor
părți
interesate (instituții și
grupuri țintă)?

Estimare a nivelului de
atingere final:
5S2
122%
5S7
97%
5S39
122%
5S46
85%
POCA a finanțat 11
proiecte având ca
beneficiari unici 11
autorități centrale:
- Ministerul Afacerilor
Interne/DGCTI
- Ministerul Apelor și
Pădurilor
- Ministerul Cercetării
și
Inovării/Direcția
Inovare
și
Infrastructură CDI
Ministerul
Comunicațiilor
și
Societății
Informaționale

Informații din
analiza
documentară/
recenzia literaturii
de specialitate

Interviu cu
Autoritatea de
Management

Majoritatea
proiectelor vizează
îmbunătățirea
sistemului
de
management
al
calității
și
optimizarea
proceselor de luare
a deciziilor.
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1c

În ce măsură
intervențiile/acțiunile
finanțate
sunt
coerente în atingerea
obiectivelor
strategiilor
naționale?

1d

- Care sunt actorii și
factorii
"EXTERNI”
care au influențat
realizările
înregistrate?

- Ministerul Educației
Naționale/SS Andea
Ministerul
Energiei/ME
- Ministerul Fondurilor
Europene/DGMRUSACA
- Ministerul Lucrărilor
Publice, Dezvoltării și
Administrației
- Ministerul Mediului,
Apelor și Pădurilor
- Ministerul Muncii și
Justiției
Sociale/Secretar
General
- Ministerul Sănatății
Temele abordate în
cadrul
proiectelor
finanțate sunt:
elaborarea
standardelor comune
de calitate
- dezvoltare unor
sisteme integrate de
management
al
calității
- aplicarea sistemului
de politici bazate pe
dovezi
implementarea
instrumentului CAF și
a
sistemului
de
management
al
calității SR EN IS0
9001.

Proiectele sunt în
concordanță
cu
SCAP
urmărind
obiectivele
specifice: II.6, IV.1.
IV.2, IV.3

Ca și în cazul temei
de
evaluare
precedente,
principalele
probleme
înregistrate au fost
legate
de
îndeplinirea
condiționalităților
ex-ante
și
reorganizarea
frecventă
a
ministerelor.

Au existat multe
re-elaborări
/
actualizări
a
acordurilor
/
protocoalelor
dintre
AM
și
beneficiari datorită
modificărilor
legislative și a
reorganizărilor
instituționale.
Acestea
au
influențat în mod
negativ demararea
proiectelor.
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În același timp,
rolul CNCISCAP a
fost important în
coordonarea
politicilor.
De
asemenea,
Comisia Europeană
a fost un partener
relevant
în
procesul
de
cooperare.
1e

- Cum au influențat
criteriile
de
eligibilitate
propunerile
de
proiecte și formarea
parteneriatelor
în
raport cu apelul de
proiecte
relevant
temei de evaluare?

Toți beneficiarii sunt
instituții
publice
centrale.

Apelurile
de
propuneri
de
proiecte (IP32016,
IP82017, IP122018,
IP142019) aferente
temei de evaluare 2
sunt adresate doar
autoritățior centrale
care se ocupă direct
de OS (I.1, II, 1) ale
SCAP.

1f

- În comparație cu
programul
operațional anterior
(PODCA 2007-2013),
cum a funcționat
programul în ceea ce
privește acțiunile și
beneficiarii?

Conform evaluării
intermediare
a
PODCA,
a
fost
evidențiată nevoia
de concentrare mai
mai mare asupra
unor
teme
strategice.

1g

- În ce măsură a fost
luată în considerare
experiența dobândită
anterior și cea actuală
în
implementarea
programului?

SCAP oferă un cadru
strategic
pentru
implementarea
proiectelor
finanțate în cadrul
temei de evaluare 2.
Îmbunătățirea
aspectelor
strategice
a
reprezenta
o
recomandare
formulată atât la
nivelul
evaluării
interimare
independente
a
PODCA, precum și a
rapoartelor
elaborate de Banca
Mondială.

CNCISCAP a avut
un rol foarte util în
supervizarea
aspectelor legate
de politici, și a fost
totodată
un
interlocutor
relevant
pentru
Comisia
Europeană.
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1h

- Cum au contribuit
activitățile
de
comunicare
la
informarea
potențialilor
solicitanți
și
la
creșterea vizibilității
proiectelor finanțate;

Planul
de
Comunicare pentru
Programul
Operațional
Capacitate
Administrativă
2014-2020 vizează
în
special
autoritățile centrale.

Reprezentanții AM
participă în cadrul
CNCISCAP. Acest
lucru
facilitează
schimbul
de
informații
între
ministerele
de
linie.

2. Ce mecanisme au
facilitat/au constituit
un obstacol pentru
schimbările avute în
vedere de intervenții
sau
de
efectele
intervențiilor?

2

- Care sunt actorii și
factorii "INTERNI” ce
au
influențat
realizările
înregistrate?

Au fost înregistrate
întârzieri
în
configurarea
sistemului
informatic integrat
(MySMIS
/
SMIS2014 +).

Un buget specific a
fost dedicat pentru
sprijinirea
autorităților
centrale
în
elaborarea ideilor
de proiecte.

3. În ce măsură
acțiunile întreprinse la
nivelul programului ar
fi putut fi realizate mai
bine?
(recomandări
pentru îmbunătățiri de
program viitoare)

3a

Cât de coerentă și de
relevantă este logica
intervenției în ceea ce
privește
relațiile
cauzale
dintre
rezultatele propuse
prin
program
și
acțiunile întreprinse
pentru atingerea lor?

3b

Cât de coerentă și de
relevantă este logica
intervenției în ceea ce
privește
relațiile
cauzale
dintre
rezultatele propuse
prin
program
și
acțiunile întreprinse
pentru atingerea lor?

În ceea ce privește
tema de evaluare 2,
recenzia literaturii
de specialitate și
teoria schimbăriii
(elaborată
în
Raportul
inițial)
evidențiază faptul că
nevoile, obiectivul
specific (1.1) și
rezultatele
așteptate
sunt
corelate în mod
logic.
Analiza
teorii
schimbării
(prezentată
în
cadrul
Raportului
inițial) evidențiază
faptul că rezultatele
preconizate
ale
POCA
sunt
conectate logic cu
activitățile
planificate aferente
temei de evaluare 2.
La
rândul
lor,
activitățile
planificate
sunt
intrinsec conectate
cu
rezultatele
preconizate legate
de sistemele de
management
al
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calității
performanței.
4. În ce măsură sunt
justificate
costurile
implicate, având în
vedere
schimbările/efectele /
rezultatele de program
înregistrate?

4

În ce măsură costurile
sunt
considerate
eficiente, comparate,
de asemenea, cu alte
activități naționale,
programele UE și FESI
cu scop similar?

5. Ce factori au
influențat eficiența cu
care au fost atinse
rezultatele?

5

Care sunt actorii și
factorii „INTERNI și
EXTERNI” care au
influențat realizările
înregistrate, inclusiv
din
perspectiva
eficienței?

6.
În ce măsură
progresele înregistrate
se
datorează
intervenției/acțiunilor
finanțate?

6

Cum
au
fost
transpuse rezultatele
obținute în atingerea
obiectivelor/
priorităților
strategiilor naționale

În cadrul acestei teme,
există 11 proiecte
finanțate,
toate
aflându-se în derulare.

și

Factorii
externi
legați
de
îndeplinirea
condițiilor ex-ante și
aspectele interne
legate de sistemul
de monitorizare au
încetinit
implementarea
proiectelor
finanțate în cadrul
acestei teme de
evaluare.
În baza informațiilor
disponibile la nivelul
Rapoartelor Anuale
de
Implemetare,
nivelul de absorbție
financiară (pentru
anul 2018) al AP 1
este de 18,78%, în
timp ce 171% din
valoarea
alocată
axei a fost inclusă în
cele 10 apeluri
lansate
pentru
această AP (52%
reprezintă valoarea
proiectelor
contractate).
Estimarea este una
pozitivă, deoarece,
după
finalizarea
procesului
de
evaluare
și
contractare
a
proiectelor
deja
depuse, rata de
contractare
va
atinge un procent de
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peste 95% pentru
această axă.
7.
În ce măsură
programul
a
avut
efecte neintenționate,
pozitive sau negative?

7

8 În ce măsură efectele
intervențiilor
sunt
sustenabile
pe
o
perioadă lungă de
timp?

8a

8b

9. În ce măsură
intervențiile
sunt
relevante
pentru
nevoile
identificate
inițial și pentru posibila
evoluție a acestor nevoi
ulterior
identificării
inițiale?"
(întrebare
suplimentară)

În
ce
măsură
programul a avut
efecte
neintenționate,
pozitive sau negative,
inclusiv în raport cu
strategiile naționale?
Există elemente care
ar
putea
afecta
impactul și/ sau
sustenabilitatea
intervențiilor?
Care sunt riscurile
pentru
sustenabilitatea
proiectelor legate de
strategiile naționale
(inclusiv
utilitatea
rezultatelor
proiectelor pe termen
mediu și lung)?
În
ce
măsură
intervențiile care au
fost implementate în
cadrul programului
răspund într-adevăr
nevoilor identificate
inițial și evoluției
acestora în timp?

Recenzia literaturii
de
specialitate
evidențiază faptul că
încă mai există nevoi
legate de:
- Aplicarea într-un
mod
extins
a
modelului de luare a
deciziilor pe baza
metodologiilor
bazate pe dovezi/
formale.
- Asigurarea unui
sistem riguros de
monitorizare
și
evaluare;
Extinderea
disponibilității
datelor statistice;
Asigurarea
coerenței și a unei
abordări unitare în
definirea,
introducerea
și
monitorizarea
standardelor
de
calitate.
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Tema de evaluare 3: Evaluarea măsurilor luate pentru îmbunătățirea cadrului legislativ (evaluarea
tuturor măsurilor luate pentru a aduce o schimbare în acest domeniu) - OS 1.1
Scop

Întrebarea de evaluare
din CdS
1.Care este progresul
actual înregistrat de la
adoptarea
intervențiilor/acțiunilor
la nivelul grupurilor
țintă în raport cu
obiectivul specific1.1?

N

Aspecte vizate de
întrebarea de
evaluare

Informații
din
analiza indicatorilor

1a

- În ce măsură au fost
îndeplinite
obiectivele specifice
ținând
cont
de
indicatorii
de
program, comuni și
specifici

Nivel de atingere a
indicatorilor:
5S3
700%
5S5
0%
5S7
16%
5S40
700%
5S41
361%
5S42
67%
5S43
25%
5S46
17%

1b

- Cât de relevante au
fost
intervențiile/acțiunile
finanțate în cadrul
programului pentru
nevoile
diferitelor
părți
interesate
(instituții și grupuri
țintă);

Estimarea nivelului
de atingere finală:
5S3
1088%
5S5
300%
5S7
97%
5S40
1111%
5S41
606%
5S42
200%
5S43
200%
5S46
85%
În cadrul acestei
teme, există 73 de
proiecte finanțate.
Proiectele implică
48 de beneficiari,
incluzând diferite
agenții naționale,
autorități naționale,
ministere și SGG.

Informații din
analiza
documentară/
recenzia literaturii
de specialitate

Interviu cu
Autoritatea de
Management

Majoritatea
proiectelor vizează
îmbunătățirea
calității
cadrului
legislativ
(acte
normative,
proceduri
etc.),
precum și procesul
de
inițiere,
adoptare,
implementare
și
evaluare
a
acestora. Mai mult
decât atât, există
proiecte
care
vizează în special
simplificarea
legislației
și
reducerea
sarcinilor
administrative (o
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mai
bună
reglementare).
1c

În ce măsură
intervențiile/acțiunile
finanțate
sunt
coerente în atingerea
obiectivelor
strategiilor naționale;

1d

- Care sunt actorii și
factorii
"EXTERNI”
care au influențat
realizările
înregistrate?

Principalele teme
abordate în cadrul
proiectelor
finanțate sunt:
Consolidarea
capacității de a
dezvolta politici și
reglementări
specifice;
Îmbunătățirea
normelor,
procedurilor
și
mecanismelor;
Simplificarea
legislației
și
a
procedurilor pentru
reducerea sarcinilor
administrative
pentru mediul de
afaceri.

Proiectele sunt în
concordanță
cu
obiectivele
specifice
ale
„Strategiei privind
mai
buna
reglementare 20142020”:
1.
Simplificarea
fondului activ al
legislației;
2. Creșterea calității
fluxului
de
reglementări;
3.
Dezvoltarea
capacității
administrative
pentru
implementarea
unei mai bune
reglementări
a
politicilor.
În prima fază a
implementării
programului (20152016), principalele
probleme pentru
implementarea OS
1.1 au fost legate
de: întârzierile în
adoptarea cadrului
legislativ național,
stabilirea
metodologiilor de
gestionare
financiară
a
fondurilor
europene
și
îndeplinirea
condiționalități ex
ante.
În
mod
particular, în cadrul
temei de evaluare
3,
deși
Planul
integrat
de
simplificare
a
procedurilor
administrative
pentru cetățeni a

Noul
cod
administrativ
a
afectat modul de
funcționare
al
administrației
publice.
Reformarea (acum 17
ministere și înainte
erau
24),
noi
reprezentanți legali,
documentație nouă,
modificări
ale
contractelor pentru
schimbarea
mandatelor
legale,
schimbarea unității de
implementare, a creat
un efort suplimentar.
Într-adevăr,
modificările
legislative
și
reorganizările
instituționale au dus
la dificultăți majore în
implementarea
proiectelor
în
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fost aprobat în
martie 2016 de
către
CNCISCAP,
acesta se afla încă
în consultare cu CE
în anul 2016.
În
anul
2017,
instituțiile publice
centrale și nevoile
acestora au fost
mai
dificil
de
încadrat în măsurile
SCAP. Prin urmare,
un aspect care s-a
reflectat,
de
exemplu,
în
apelurile
de
proiecte IP3 și IP8 a
vizat existența unor
măsuri
pentru
sistematizarea
și
simplificarea
cadrului activ al
legislației,
fundamentarea
politicilor bazate pe
dovezi
și
simplificarea
procedurilor pentru
cetățeni, unde a
fost prevăzută o
rată de 22% și,
respectiv,
24%,
comparativ
cu
valoarea oferită. De
asemenea, au fost
înregistrate
întârzieri la nivelul
beneficiarilor
în
transmiterea
documentelor
aferente
contractului,
cauzate
de
modificările
instituționale
frecvente.

condițiile
aprobate
inițial prin contractele
de finanțare.
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1e

- Cum au influențat
criteriile
de
eligibilitate
propunerile
de
proiecte și formarea
parteneriatelor
în
raport cu apelul de
proiecte
relevant
temei de evaluare?

1f

- În comparație cu
programul
operațional anterior
(PODCA 2007-2013),
cum a funcționat
programul în ceea ce
privește acțiunile și
beneficiarii?

1g

- În ce măsură a fost
luată în considerare
experiența dobândită
anterior și cea actuală
în
implementarea
programului?

Apelurile
de
propuneri
de
proiecte (IP32016,
IP82017, IP122018,
IP142019) aferente
temei de evaluare 3
sunt adresate doar
autorităților
centrale care se
ocupă direct de OS
(I.1, II, 1) din cadrul
SCAP.
În termeni generali,
în comparație cu
strategia aferentă
perioadei
20082013,
strategia
actuală
se
concentrează
pe
atingerea
mai
multor obiective.
Concret în ceea ce
privește tema de
evaluare
3,
obiectivul
se
concentrează
pe
îmbunătățirea
principalului
instrument
de
implementare
a
politicilor publice în
România:
actele
normative.
Problema
principală cu care
se
confruntă
aplicarea politicilor
privind o mai bună
reglementare
la
nivelul
administrației
publice centrale din
România constă în
dificultatea
valorificării
orientării
către
rezultate
în
activitățile
de
proiectare,
implementare
și
evaluare
a
politicilor publice,
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respectiv
a
reglementărilor.
Din
analiza
experienței
de
implementare
a
ultimelor strategii
privind mai buna
reglementare 20082013, dar și asupra
situației actuale a
procesului, pot fi
formulate
următoarele
probleme legate de
reglementarea la
nivel central:
• Confuzia dintre
formularea
politicilor publice și
formularea
de
propuneri pentru
acte normative;
• Confuzia dintre
planificarea
strategică
și
formularea
de
politici publice;
•
Cadrul
de
monitorizare slab al
politicilor privind
mai
buna
reglementare;
•
Lipsa
de
conducere reală și
viziune
pentru
implementarea
unei mai bune
reglementări
a
politicilor.
Principiile
unor
politici
de
reglementare mai
bună promovate în
strategia
20142020 se referă la
acțiuni destinate
organismului activ
al legislației, în
procesul de inițiere,
implementare
și
monitorizare
a
reglementărilor,
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1h

dar și la capacitatea
de a implementa
aceste inițiative la
nivel administrativ
central. Strategia
pentru o mai bună
reglementare 20142020 este adoptată
prin Hotărâre de
Guvern.
CG
(Centrul
Guvernului)
este
coordonatorul
și
integratorul
strategiei. Fiecare
minister își va
asuma obiectivele
cu acordul CG în
faza de consultarecadru. Ministerele
implicate
implementează
activitățile alocate.
CG monitorizează
implementarea
strategiei
cu
ajutorul rapoartelor
de
monitorizare
realizate la un
interval de 6 luni.
Rapoartele
de
monitorizare au un
format
standard
stabilit de către CG
pentru
fiecare
minister
responsabil,
în
funcție de tipul de
activitate
desfășurat.
Autoritățile
centrale reprezintă
un
grup
țintă
specific al Planului
de comunicare (a se
vedea p. 8 din
Planul
de
comunicare pentru
Programul
Operațional
Capacitate

- Cum au contribuit
activitățile
de
comunicare
la
informarea
potențialilor
solicitanți
și
la
creșterea vizibilității
proiectelor finanțate?

Reprezentanții
AM
participă în cadrul
CNCISCAP. Acest lucru
facilitează schimbul
de informații între
ministerele de linie.
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2. Ce mecanisme au
facilitat/au constituit
un obstacol pentru
schimbările avute în
vedere de intervenții
sau
de
efectele
intervențiilor?

2

- Care sunt actorii și
factorii "INTERNI” ce
au
influențat
realizările
înregistrate?

3
În ce măsură
acțiunile întreprinse la
nivelul programului ar
fi putut fi realizate mai
bine?
(recomandări
pentru îmbunătățiri de
program viitoare)

3a

Cât de coerentă și de
relevantă este logica
intervenției în ceea ce
privește
relațiile
cauzale
dintre
rezultatele propuse
prin
program
și
acțiunile întreprinse
pentru atingerea lor?

Administrativă
2014 - 2020).
Activitățile
de
comunicare sunt
diseminate
prin
intermediul
website-ului
dedicat POCA care
conține secțiuni ce
includ:
întrebări
frecvente;
- cazuri de bune
practici
lista
tuturor
operațiunilor
- lista apelurilor de
proiecte încheiate
și a celor viitoare
ghiduri
ale
beneficiarilor
și
sprijin
pentru
aplicanți.
Ca și în cazul
temelor
de
evaluare 1 și 2, au
fost
întegistrate
întârzieri
în
configurarea
sistemului
informatic integrat
(MySMIS
/
SMIS2014 +).
În ceea ce privește
tema de evaluare 3,
analiza
teoriei
schimbării
(prezentată
în
cadrul Raportului
inițial)
confirmă
faptul că POCA
abordează
principalele
probleme
identificate
în
recenzia literaturii
de specialitate.

În mod similar temei 1
și 2, un buget specific
a fost dedicat pentru a
sprijini
autoritățile
centrale
în
dezvoltarea ideilor de
proiecte.
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3b

Cât de coerentă și de
relevantă este logica
intervenției în ceea ce
privește
relațiile
cauzale
dintre
rezultatele propuse
prin
program
și
acțiunile întreprinse
pentru atingerea lor?

4. În ce măsură sunt
justificate
costurile
implicate, având în
vedere
schimbările/efectele /
rezultatele de program
înregistrate?

4

În ce măsură costurile
sunt
considerate
eficiente, comparate,
de asemenea, cu alte
activități naționale,
programele UE și FESI
cu scop similar?

5. Ce factori au
influențat eficiența cu
care au fost atinse
rezultatele?

5

Care sunt actorii și
factorii „INTERNI și
EXTERNI” care au
influențat realizările
înregistrate, inclusiv
din
perspectiva
eficienței?

6.
În ce măsură
progresele înregistrate
se
datorează
intervenției/acțiunilor
finanțate?

6

Cum
au
fost
transpuse rezultatele
obținute în atingerea
obiectivelor/
priorităților
strategiilor
naționale?

Activitățile
planificate
sunt
corelate logic cu
rezultatele
așteptate.
Rezultatele
preconizate legate
de sistematizare,
simplificare
și
standardizare
a
regulamentelor și a
legislației
sunt
intrinsec legate de
activitățile
planificate.

În cadrul acestei
teme, există 73 de
proiecte finanțate,
dintre care 57 se
află în desfășurare și
16 au fost finalizate.

În
baza
informațiilor
disponibile
la
nivelul Rapoartelor
Anuale
de
Implementare,
nivelul de absorbție
financiară (pentru
anul 2018) al AP 1
este de 18,78%, în
timp ce 171% din
valoarea
alocată
axei a fost inclusă în
cele 10 apeluri
lansate
pentru
această AP (52%
reprezintă valoarea
proiectelor
contractate).
Estimarea este una
pozitivă, deoarece,
după
finalizarea
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procesului
de
evaluare
și
contractare
a
proiectelor
deja
depuse, rata de
contractare
va
atinge un procent
de
peste
95%
pentru această axă.

7.
În ce măsură
programul
a
avut
efecte neintenționate,
pozitive sau negative?

7

În
ce
măsură
programul a avut
efecte
neintenționate,
pozitive sau negative,
inclusiv în raport cu
strategiile naționale?

8 În ce măsură efectele
intervențiilor
sunt
sustenabile
pe
o
perioadă lungă de
timp?

8a

Există elemente care
ar
putea
afecta
impactul și/ sau
sustenabilitatea
intervențiilor?
Care sunt riscurile
pentru
sustenabilitatea
proiectelor legate de
strategiile naționale
(inclusiv
utilitatea
rezultatelor
proiectelor pe termen
mediu și lung)?
În
ce
măsură
intervențiile care au
fost implementate în
cadrul programului
răspund într-adevăr
nevoilor identificate
inițial și evoluției
acestora în timp?

8b

9. . În ce măsură
intervențiile
sunt
relevante
pentru
nevoile
identificate
inițial și pentru posibila
evoluție a acestor nevoi
ulterior
identificării
inițiale?"
(întrebare
suplimentară)

Recenzia literaturii
de
specilitate
(prezentată
în
Raportul
inițial)
relevă faptul că
simplificarea poate
include
scheme
complexe și ar
trebui să aibă o
perspectivă
pe
termen lung și la
nivelul „întregului
guvern”.
Cadrul
instituțional pentru
care o mai bună
reglementare
trebuie să exercite
influență,
se
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extinde cu mult
peste
centrul
executiv
al
guvernului. În ceea
ce
privește
strategiile,
cele
legate
de
simplificare trebuie
definite în mod clar
prin
stabilirea
obiectivelor,
resurselor,
calendarului,
rezultatelor și a
mecanismelor de
monitorizare
și
evaluare
măsurabile.

Tema de evaluare 4: Evaluarea sprijinului acordat pentru susținerea ONG-urilor și a partenerilor sociali
(evaluarea mecanismelor, instrumentelor și acțiunilor menite să îmbunătățească monitorizarea și
evaluarea ulterioară a politicilor publice, precum și inițiativele de reformă, sesiunile de formare pentru
a dezvolta capacitățile acestor instituții, networking-ul etc.) - OS 1.1
Scop

N

Aspecte vizate
întrebarea
evaluare

1a

- În ce măsură au fost
îndeplinite
obiectivele specifice
ținând
cont
de
indicatorii
de
program, comuni și
specifici?

Întrebarea de evaluare
din CdS
1.Care este progresul
actual înregistrat de la
adoptarea
intervențiilor/acțiunilor
la nivelul grupurilor
țintă în raport cu
obiectivul specific1.1?

de
de

Informații din analiza
indicatorilor

Nivel de atingere al
indicatorilor:
5S6
155%
5S7
16%
5S44
469%
5S45
1.804%
5S46
17%
Estimare a nivelului
final de atingere:
5S6
710%
5S7
97%
5S44
429%
5S45
1.521%
5S46
85%

Informații
din
analiza
documentară/
recenzia literaturii
de specialitate

Interviu
cu
Autoritatea de
Management

POCA nu aștepta
un astfel de nivel
de atractivitate
pentru
conceperea de
politici
alternative. ONGurile doresc cu
adevărat să fie
implicate în
proiectarea de
politici împreună
cu guvernul
central în
domenii precum
sănătatea,
serviciile sociale
și educația.
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Scop

N

Aspecte vizate
întrebarea
evaluare

de
de

Informații din analiza
indicatorilor

1b

- Cât de relevante au
fost
intervențiile/acțiunile
finanțate în cadrul
programului pentru
nevoile
diferitelor
părți
interesate
(instituții și grupuri
țintă)?

Conform datelor de
monitorizare, în urma
apelurilor publicate pe
acest subiect, la 4
octombrie 2019 au fost
înregistrați
100
beneficiari: ONG-uri și
asociații care acoperă
domenii sectoriale și
politice diferite.

1c

În ce măsură
intervențiile/acțiunile
finanțate
sunt
coerente în atingerea
obiectivelor
strategiilor
naționale?

Tema principală a
proiectelor selectate
este legată în principal
de
îmbunătățirea
politicii publice în
domeniul
social
(incluziune,
servicii
sociale, ocuparea forței
de muncă, economie
socială,
regenerare
urbană). Dar există și
mai multe proiecte care
vizează îmbunătățirea
politicilor publice în
diferite
domenii
precum
transportul,
dezvoltarea rurală și
inovarea.

Întrebarea de evaluare
din CdS

Informații
din
analiza
documentară/
recenzia literaturii
de specialitate
Conform recenziei
literaturii
de
specialitate, în 2016
România a fost pe
locul 23 din 28 în UE
în ceea ce privește
interacțiunea dintre
ONG-uri / partenerii
sociali
și
organismele
guvernamentale.
„Succesul”
apelurilor
de
proiecte
din
perspectiva
cantității și calității
aplicațiilor arată că
actorii sociali (ONGuri)
recunosc
utilitatea potențială
a temei.
Toate
strategiile
naționale existente
(SCAP, SNA, achiziții
publice) urmăresc
atingerea acelorași
obiective:
o
administrație
publică
stabilă,
eficace și eficientă.
Deschiderea
și
dialogul
dintre
instituțiile publice și
ONG-urile
/
partenerii
sociali
sunt
complementare
acestor obiective.
Domeniul
de
aplicare
al
obiectivului selectat
este
legat
de
îmbunătățirea
politicilor publice în
direcția obiectivelor
politicilor naționale.

Interviu
cu
Autoritatea de
Management

Procesul
de
implementare
arată un interes
ridicat din partea
ONG-urilor
(indicatorii 5S44
și 5S45 sunt mai
mari decât nivelul
stabilit
pentru
anul 2018)
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Scop

N

Aspecte vizate
întrebarea
evaluare

1d

- Care sunt actorii și
factorii
"EXTERNI”
care au influențat
realizările
înregistrate?

1e

- Cum au influențat
criteriile
de
eligibilitate
propunerile
de
proiecte și formarea
parteneriatelor
în
raport cu apelul de
proiecte
relevant
temei de evaluare?

-

- În comparație
cu
programul
operațional anterior
(PODCA 2007-2013),
cum a funcționat
programul în ceea ce
privește acțiunile și
beneficiarii?

-

Întrebarea de evaluare
din CdS

1f

de
de

Informații din analiza
indicatorilor

Informații
din
analiza
documentară/
recenzia literaturii
de specialitate

Apelul de proiecte
CP2 / 2017 a fost
adresat direct ONGurilor și altor actori
sociali.

-

PODCA 2007-2013 a
susținut mai multe
proiecte importante
privind
analiza
problemelor
transversale
în
cadrul a unsprezece
domenii
(agricultură,
transporturi,
învățământ
preuniversitar
și
liceu,
finanțe
publice, concurență,
sănătate,
muncă,
mediu, economie și
dezvoltare
regională),
dar
activitățile au avut o
eficacitate limitată și
nu au existat de
proiecte strategice
relevante

Interviu
cu
Autoritatea de
Management

Procesul
de
implementare nu
prezintă
nicio
întârziere
particulară (a se
vedea
datele
menționate mai
sus cu privire la
indicatori).
Au fost depuse
numeroase
proiecte în
parteneriat, atât
publice / ONGuri, cât și ONGuri / ONG-uri;
numărul
partenerilor
variază între 2 și
8.
PODCA
20072013 a susținut
mai
multe
proiecte
importante
privind
analiza
problemelor
transversale
pentru
unsprezece
sectoare
(agricultură,
transporturi,
învățământ
preuniversitar și
liceu,
finanțe
publice,
concurență,
sănătate, muncă,
mediu, economie
și
dezvoltare
regională),
dar
activitățile
au
avut o eficacitate
limitată și s-a
observat lipsa de
proiecte
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Scop

N

Întrebarea de evaluare
din CdS

Aspecte vizate
întrebarea
evaluare

de
de

Informații din analiza
indicatorilor

Informații
din
analiza
documentară/
recenzia literaturii
de specialitate

Interviu
cu
Autoritatea de
Management

strategice
relevante.
1g

1h

2. Ce mecanisme au
facilitat/au constituit
un obstacol pentru
schimbările avute în
vedere de intervenții
sau
de
efectele
intervențiilor?

2

- În ce măsură a fost
luată în considerare
experiența dobândită
anterior și cea actuală
în
implementarea
programului?
- Cum au contribuit
activitățile
de
comunicare
la
informarea
potențialilor
solicitanți
și
la
creșterea vizibilității
proiectelor finanțate?

A se vedea mai sus.

.

- Care sunt actorii și
factorii "INTERNI” ce
au
influențat
realizările
înregistrate?

Conform
Rapoartelor Anuale
de
Implementare
2017 și 2018, au
existat întârzieri în
procesul de evaluare
externă,
înregistrându-se un
ritm lent și o
calitatea slabă a
evaluărilor
efectuate
de
evaluatorii externi.
Pentru a accelera

Actualizarea
permanentă
a
website-ului
programului,
întrebările
frecvente
și
răspunsurile/
răspunsurile
telefonice oferă
informații
dedicate
potențialilor
beneficiari;
la
sfârșitul anului
2018
a
fost
organizat
un
eveniment
important pentru
prezentarea unor
proiecte
finanțate
de
POCA în cadrul
CP2 / 2017.
Dimensiunea
participativă
și
obiectivul
de
„deschidere” a
procesului
de
luare a deciziilor
sunt factori de
activare
intrinsecă
a
acestei teme de
evaluare.
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Scop

N

Aspecte vizate
întrebarea
evaluare

3a

Cât de coerentă și de
relevantă este logica
intervenției în ceea ce
privește
relațiile
cauzale
dintre
rezultatele propuse
prin
program
și
acțiunile întreprinse
pentru atingerea lor?

3b

Cât de coerentă și de
relevantă este logica
intervenției în ceea ce
privește
relațiile
cauzale
dintre
rezultatele propuse
prin
program
și
acțiunile întreprinse
pentru atingerea lor?

Întrebarea de evaluare
din CdS

3
În ce măsură
acțiunile întreprinse la
nivelul programului ar
fi putut fi realizate mai
bine?
(recomandări
pentru îmbunătățiri de
program viitoare)

de
de

Informații din analiza
indicatorilor

Informații
din
analiza
documentară/
recenzia literaturii
de specialitate
procesul de evaluare
/ contractare a
cererilor
de
proiecte, au fost
organizate întâlniri
cu experți evaluatori
pentru a clarifica
problemele
întâmpinate
în
procesul
de
evaluare.

Interviu
cu
Autoritatea de
Management

Scopul reproiectării
cadrului instituțional
prin
creșterea
acțiunilor integrate
între
autoritățile
publice și ONG-urile
/ partenerii sociali
urmărește
să
depășească
concepția
participării părților
interesate ca simplu
formalism. IP-urile și
CP-urile emise și
procesul general de
implementare par a
fi
coerente
cu
această logică.
După
cum
se
evidențiază
în
Raportul
Inițial,
măsurile POCA sunt
conectate logic atât
cu
activitățile
propuse, cât și cu
rezultatele
așteptate.
Teoria
schimbării are un
caracter plauzibil,
deoarece obiectivul
POCA
de
a
îmbunătăți calitatea
și
procesul
de
simplificare
prin
implementarea
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N

Aspecte vizate
întrebarea
evaluare

4. În ce măsură sunt
justificate
costurile
implicate, având în
vedere
schimbările/efectele /
rezultatele de program
înregistrate?
5. 5. Ce factori au
influențat eficiența cu
care au fost atinse
rezultatele?

4

6.
În ce măsură
progresele înregistrate
se
datorează
intervenției/acțiunilor
finanțate?

6

În ce măsură costurile
sunt
considerate
eficiente, comparate,
de asemenea, cu alte
activități naționale,
programele UE și FESI
cu scop similar?
Care sunt actorii și
factorii „INTERNI și
EXTERNI” care au
influențat realizările
înregistrate, inclusiv
din
perspectiva
eficienței?
Cum
au
fost
transpuse rezultatele
obținute în atingerea
obiectivelor/
priorităților
strategiilor
naționale?

Scop
Întrebarea de evaluare
din CdS

5

de
de

Informații din analiza
indicatorilor

Informații
din
analiza
documentară/
recenzia literaturii
de specialitate
activităților
este
legat
de
standardizare,
raționalizare
și
simplificare.

Interviu
cu
Autoritatea de
Management

În baza informațiilor
disponibile la nivelul
Rapoartelor Anuale
de Implementare,
nivelul de absorbție
financiară (pentru
anul 2018) al AP 1
este de 18,78%, în
timp ce 171% din
valoarea
alocată
axei a fost inclusă în
cele 10 apeluri
lansate
pentru
această AP (52%
reprezintă valoarea
proiectelor
contractate).
Estimarea este una
pozitivă, deoarece,
după
finalizarea
procesului
de
evaluare
și
contractare
a
proiectelor
deja
depuse, rata de
contractare
va
atinge un procent de
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N

Aspecte vizate
întrebarea
evaluare

7.
În ce măsură
programul
a
avut
efecte neintenționate,
pozitive sau negative?

7

În
ce
măsură
programul a avut
efecte neintenționate,
pozitive sau negative,
inclusiv în raport cu
strategiile naționale?

8 În ce măsură efectele
intervențiilor
sunt
sustenabile
pe
o
perioadă lungă de
timp?

8a

Există elemente care
ar
putea
afecta
impactul și/ sau
sustenabilitatea
intervențiilor?
Care sunt riscurile
pentru
sustenabilitatea
proiectelor legate de
strategiile naționale
(inclusiv
utilitatea
rezultatelor
proiectelor pe termen
mediu și lung)?
În
ce
măsură
intervențiile care au
fost implementate în

Scop
Întrebarea de evaluare
din CdS

8b

9. În ce
intervențiile
relevante

măsură
sunt
pentru

de
de

Informații din analiza
indicatorilor

Informații
din
analiza
documentară/
recenzia literaturii
de specialitate
peste 95% pentru
această axă.

Interviu
cu
Autoritatea de
Management

Reprezentanții
Autorității
de
Management
consideră
că
acest
obiectiv
specific are un
impact
foarte
mare
asupra
pieței. Proiectele
finanțate
au
pregătit
o
mulțime
de
experți din ONGuri cu privire la
modul
de
dezvoltare
a
politicilor publice.
ONG-urile au avut
o
perspectivă
masivă
în
procesul
de
elaborare
a
politicilor.

Potrivit
documentului
CE
2018b, consultarea

.
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Scop
Întrebarea de evaluare
din CdS
nevoile
identificate
inițial și pentru posibila
evoluție a acestor nevoi
ulterior
identificării
inițiale?"
(întrebare
suplimentară)

N

Aspecte vizate
întrebarea
evaluare

de
de

Informații din analiza
indicatorilor

cadrul programului
răspund într-adevăr
nevoilor identificate
inițial și evoluției
acestora în timp?

Informații
din
analiza
documentară/
recenzia literaturii
de specialitate
societății
din
România
este
clasată pe locul 23
din 28 în UE,
reprezentând
un
nivel relativ scăzut
de interacțiune între
ONG-uri / parteneri
sociali și guvern și
organismele sale, la
nivelul anului 2016
(deși, totuși, mai
bună decât în 2014
când se afla pe locul
26 din 28).

Interviu
cu
Autoritatea de
Management

Cu toate acestea,
conform Comitetul
Consultativ
2013,
există mai multe
puncte forte, pe
baza
cărora
România
poate
construi
strategii
pentru a sprijini
ONG-urile
și
partenerii sociali:
-existența
unui
cadru legal național
care favorizează /
permite
accesul
cetățenilor
la
informații de interes
public;
-existența
de
angajamente prin
care România își
asumă
priorități
majore, cum ar fi:
creșterea gradului
de disponibilitate a
datelor
publice
deschise. Tema 4
pare să se bazeze pe
aceste criterii nu
numai pentru a spori
implicarea
ONG-
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Scop

N

Întrebarea de evaluare
din CdS

Aspecte vizate
întrebarea
evaluare

de
de

Informații din analiza
indicatorilor

Informații
din
analiza
documentară/
recenzia literaturii
de specialitate
urilor, ci și pentru a
îmbunătăți politicile
publice.

Interviu
cu
Autoritatea de
Management

Tema de evaluare 5: Evaluarea măsurilor întreprinse pentru reforma managementului resurselor umane
- OS 1.2.
Scop

N

Aspecte vizate
întrebarea
evaluare

de
de

Informații
din
analiza
indicatorilor

Informații din analiza
documentară/
recenzia
literaturii de specialitate

1a

- În ce măsură au fost
îndeplinite
obiectivele specifice
ținând
cont
de
indicatorii
de
program, comuni și
specifici?

Nivel de atingere
a indicatorilor:
5S8
0%
5S47
30%
5S9
0%
5S48
0%

După cum este indicat în
Raportul
Anual
de
Implementare, indicatorii
specifici cu privire la
implementare se bazează
pe informațiile din prima
cerere de rambursare
autorizată;
aceasta
înseamnă că este posibil ca
beneficiarii să menționeze
activități
legate
de
indicatori în rapoartele lor
lunare de progres, dar nu
solicită
rambursarea
cheltuielilor aferente. Prin
urmare, acești indicatori au
valori zero sau valori mici.

Întrebarea de
evaluare din CdS
1.Care este progresul
actual înregistrat de la
adoptarea
intervențiilor/acțiunilor
la nivelul grupurilor
țintă în raport cu
obiectivul specific 1.2?

Estimare
a
gradului final de
atingere:
5S8
40%
5S47
70%
5S9
34%
5S48
26%

1b

- Cât de relevante au
fost
intervențiile/acțiunile
finanțate în cadrul
programului pentru
nevoile
diferitelor
părți
interesate
(instituții și grupuri
țintă)?

La
momentul
elaborării
prezentului
raport,
există
doar 5 beneficiari:
Ministerul
Afacerilor
Interne,
SGG,
Serviciul
de
Telecomunicații
Speciale, Serviciul
Român
de
Informații,
Serviciul
de
Protecție și Pază.

Interviu
cu
Autoritatea de
Management

Beneficiarii acestor măsuri
sunt
autoritățile
și
instituțiile publice centrale
și instituțiile de învățământ
superior și de cercetare
acreditate.
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1c

În ce măsură
intervențiile/acțiunile
finanțate
sunt
coerente în atingerea
obiectivelor
strategiilor
naționale?

Toate proiectele
sunt legate de
consolidarea
capacității:
management
strategic, selecție
și evaluare a
resurselor umane
Este important de
evidențiat
proiectul
SGG
care are ca și
partener
Ministerul Muncii
și Justiției Sociale
și
Agenția
Națională
a
Funcționarilor
Publici.
Obiectivele
specifice
ale
proiectului sunt:
A.Dezvoltarea
unor
soluții
fundamentate și
durabile a căror;
B.
Diminuarea
discrepanțelor
existente
în
aplicarea
politicilor
de
resurse umane;
C.
Dezvoltarea
unor mecanisme
moderne
și
inovative
de
management al
resurselor umane
;
D.
Dezvoltarea
unui sistem de
cadre
de
competență
corelat cu un
sistem obiectiv și
incluziv
de
recrutare și de
evaluare
a
performanțelor
individuale ;
E. Contribuție la
asigurarea unui

Măsurile luate în cadrul OS
1.2 contribuie în mod direct
la implementarea SCAP
(II.2: Adaptarea politicilor și
a sistemului de resurse
umane la obiectivele și
cerințele unei administrații
moderne).
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management
unitar al carierei
în funcția publică;
F. Îmbunătățirea
aplicării legislației
în
domeniul
salarizării unitare
a personalului din
administrația
publică;
G. Îmbunătățirea
coordonării
și
comunicării între
instituțiile
publice.
1d

- Care sunt actorii și
factorii
"EXTERNI”
care au influențat
realizările
înregistrate?

1e

- Cum au influențat
criteriile
de
eligibilitate
propunerile
de
proiecte și formarea
parteneriatelor
în
raport cu apelul de
proiecte
relevant
temei de evaluare?
- În comparație cu
programul
operațional anterior
(PODCA 2007-2013),
cum a funcționat
programul în ceea ce
privește acțiunile și
beneficiarii?

1f

Unele probleme
apărute
în
implementare
pot fi conectate
cu instabilitatea
cadrului
instituțional și
cu
reorganizările
instituționale.
Aplicațiile
proiectelor
depuse în cadrul OS 1.2 s-au
bazat pe un mecanism noncompetitiv
și
s-au
concentrat pe obiectivele
descrise în program.

PODCA
2007-2013
a
susținut mai multe proiecte
importante privind analiza
problemelor transversale la
nivelul
a
unsprezece
sectoare
(agricultură,
transporturi,
învățământ
preuniversitar și liceu,
finanțe publice, concurență,
sănătate, muncă, mediu,
economie și dezvoltare
regională), dar activitățile
nu au avut un grad adecvat
de eficacitate și au lipsit
proiecte
strategice
relevante.
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2. Ce mecanisme au
facilitat/au constituit
un obstacol pentru
schimbările avute în
vedere de intervenții
sau
de
efectele
intervențiilor?

1g

- În ce măsură a fost
luată în considerare
experiența dobândită
anterior și cea actuală
în
implementarea
programului?

A se vedea mai sus.

1h

- Cum au contribuit
activitățile
de
comunicare
la
informarea
potențialilor
solicitanți
și
la
creșterea vizibilității
proiectelor finanțate?

2

- Care sunt actorii și
factorii "INTERNI” ce
au
influențat
realizările
înregistrate?

Din cauza unor întârzieri în
lansarea unor apeluri de
proiecte (a se vedea mai jos
răspunsul la întrebarea 2 de
evaluare), pentru a accelera
procesul de soluționare a
acestor probleme, AM a
organizat o serie de
evenimente comune cu
structurile responsabile de
implementare a acestor
măsuri.
Actualizarea permanentă a
website-ului programului,
întrebările frecvente și
răspunsurile/răspunsurile
telefonice oferă informații
dedicate
potențialilor
beneficiari;
evenimente
pentru
beneficiari
și
potențiali beneficiari ai AM
POCA. Pentru a optimiza
intervențiile susținute de
axa prioritară 2, în 2016, AM
a lansat, în consultare, și un
ghid al solicitantului pentru
acest OS.
În Rapoartele Anuale de
Implementare din 2016 și
2018, s-au evidențiat unele
întârzieri
în
lansările
apelurilor de proiecte din
cadrul OS 1.2. Acestea au
fost cauzate de întârzierile
în obținerea rezultatelor din
proiectele finanțate deja în
cadrul programului și care
au stat la baza unor noi
apeluri (pentru măsurile
luate pentru rezolvarea
acestei probleme, a se
vedea mai sus răspunsurile
la întrebarea 1h de
evaluare).
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3 În ce măsură acțiunile
întreprinse la nivelul
programului ar fi putut
fi realizate mai bine?
(recomandări pentru
îmbunătățiri
de
program viitoare)

4. În ce măsură sunt
justificate
costurile
implicate, având în
vedere
schimbările/efectele /
rezultatele de program
înregistrate?
5. 5. Ce factori au
influențat eficiența cu
care au fost atinse
rezultatele?

3a

Cât de coerentă și de
relevantă este logica
intervenției în ceea ce
privește
relațiile
cauzale
dintre
rezultatele propuse
prin
program
și
acțiunile întreprinse
pentru atingerea lor?

3b

Cât de coerentă și de
relevantă este logica
intervenției în ceea ce
privește
relațiile
cauzale
dintre
rezultatele propuse
prin
program
și
acțiunile întreprinse
pentru atingerea lor?

4

În ce măsură costurile
sunt
considerate
eficiente, comparate,
de asemenea, cu alte
activități naționale,
programele UE și FESI
cu scop similar?
Care sunt actorii și
factorii „INTERNI și
EXTERNI” care au
influențat realizările
înregistrate, inclusiv
din
perspectiva
eficienței?

5

Scopul măsurilor luate în
cadrul OS 1.2 (pentru
dezvoltarea
unui
management
unic
și
coerent
al
resurselor
umane,
revizuirea
reglementărilor
privind
salariile
unitare,
dezvoltarea unui sistem de
politici bazate pe dovezi,
revizuirea
procedurilor
privind
planificarea,
recrutarea,
selecția,
evaluarea,
cariera
și
instruirea de personal, etc.)
până
acum
au
fost
dezvoltate într-un mod
coerent prin aplicațiile de
proiecte lansate; mai multe
informații vor fi furnizate în
următoarele etape ale
activităților de evaluare.
Așa cum a fost evidențiat în
Raportul Inițial, analiza
logicii
de
intervenție
confirmă faptul că POCA
abordează
principalele
probleme identificate în
analiza
literaturii
de
specialitate.
Obiectivul
specific este corelat cu
nevoile;
rezultatele
așteptate
corespund
acestor nevoi. În plus,
activitățile planificate sunt
legate logic de rezultatele
așteptate.
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6.
În ce măsură
progresele înregistrate
se
datorează
intervenției/acțiunilor
finanțate?

6

Cum
au
fost
transpuse rezultatele
obținute în atingerea
obiectivelor/
priorităților
strategiilor
naționale?

7.
În ce măsură
programul
a
avut
efecte neintenționate,
pozitive sau negative?

7

8 În ce măsură efectele
intervențiilor
sunt
sustenabile
pe
o
perioadă lungă de
timp?

8a

În
ce
măsură
programul a avut
efecte
neintenționate,
pozitive sau negative,
inclusiv în raport cu
strategiile naționale?
Există elemente care
ar
putea
afecta
impactul și/ sau
sustenabilitatea
intervențiilor?
Care sunt riscurile
pentru
sustenabilitatea
proiectelor legate de
strategiile naționale
(inclusiv
utilitatea
rezultatelor
proiectelor pe termen
mediu și lung)?
În
ce
măsură
intervențiile care au
fost implementate în
cadrul programului
răspund într-adevăr
nevoilor identificate
inițial și evoluției
acestora în timp?

8b

9. În ce măsură
intervențiile
sunt
relevante
pentru
nevoile
identificate
inițial și pentru posibila
evoluție a acestor nevoi
ulterior
identificării
inițiale?"
(întrebare
suplimentară)

În
baza
informațiilor
disponibile
la
nivelul
Rapoartelor Anuale de
Implementare, nivelul de
absorbție financiară (pentru
anul 2018) al AP 1 este de
18,78%, în timp ce 171% din
valoarea alocată axei a fost
inclusă în cele 10 apeluri
lansate pentru această AP
(52% reprezintă valoarea
proiectelor
contractate).
Estimarea este una pozitivă,
deoarece, după finalizarea
procesului de evaluare și
contractare a proiectelor
deja depuse, rata de
contractare va atinge un
procent de peste 95%
pentru această axă.

În comparație cu nevoile
definite
la
momentul
aprobării
programului,
analiza
literaturii
de
specialitate
confirmă
necesitatea de a gestiona în
mod sistemic și unitar toate
problemele
legate
de
resursele umane.
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Anexa nr. 3 - Metodologia utilizată, inclusiv instrumentele de evaluare
Anexa 3.1. Metodologia utilizată
Metodologia cuprinde un mix de metode analitice care vor fi aplicate pentru fiecare temă de evaluare (a
se consulta tabelul următor):

Tema de
evaluare 3

Tema de
evaluare 4

Tema de
evaluare 5

Sondaj de opinie

Tema de
evaluare 2

Interviuri

Tema de
evaluare 1

Analiza documentară

⚫

Analiza literaturii de specialitate

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

Metodologia de evaluare minimală

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

Metodologia minimală de evaluare

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

Tabel nr. 11.

⚫

⚫

⚫

⚫

Până la momentul elaborării prezentului raport de evaluare intermediar au fost demarate metodele
prezentate în continuare:
• Analiza literaturii de specialitate: rezultatele acestei analize au contribuit la formularea
răspunsurilor parțiale la întrebările de evaluare, precum și la fundamentarea constatărilor
preliminare;
• Analiza documentară: principalele rezultate ale acestei analize sunt prezentate sintetic în Anexa
nr. 1;
• Interviuri: până la acest moment au fost realizate interviuri doar cu reprezentanții Autorității
Contractante, urmând ca după depunerea prezentului raport de evaluare intermediar să fie
organizate și restul interviurilor propuse la nivelul Raportului Inițial pentru fiecare temă de
evaluare. Anexat prezentului raport (Anexa nr. 4) se regăsește lista cu beneficiarii propuși a
participa la interviuri pentru fiecare temă de evaluare, selectați în baza criteriilor de eșantionare
propuse în cadrul Raportului Inițial;
• Sondaj de opinie: au fost transmise invitații către beneficiarii POCA (pe temele de evaluare 1, 2, 3,
4 și 5) în vederea completării chestionarelor lansate în cadrul contractului, răspunsurile colectate
urmând a fi prelucrate statistic și interpretate la momentul elaborării raportului de evaluare final.
Metodologia de evaluare presupune parcurgerea următoarelor faze: colectare, analiză și evaluare/
validare.
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Tabelul de mai jos ilustrează procesul de evaluare, indicând legătura dintre diferitele faze (colectare /
analiză/ validare) și metode de evaluare (analiză documentară, interviu, sondaj, panel de experți, analiză
statistică, focus grup). Mai exact, tabelul arată contribuția informațiilor din fiecare fază a procesului de
evaluare.
Colectarea informațiilor

Surse secundare

Recenzia
literaturii de
specialitate

Analiză

Evaluare și validare

Surse primare

Interviuri cu
reprezentanții
POCA

Trasarea lecțiilor

Interviuri cu
beneficiarii
de proiecte
mari
Panel de
experți

Sondaj

Analiza
documentară

Eficiență,
eficacitate,
sustenabilitate,
evaluare de impact

Focus grup
Satisfacția
clienților (5
dintre
aceștia)

Analiza
statistică

Anexa 3.2. - Instrumentele de evaluare utilizate

Chestionar general pentru beneficiari
Scop: Obiectivul general al unui sondaj este de a colecta date statistice legate de o opinie colectivă
împărtășită de un eșantion reprezentativ din populația analizată. Trei obiective principale caracterizează
sondajul: estimarea (colectarea și numerotarea datelor), descrierea (obținerea de informații despre
fenomenele subiective care explică fenomenele obiective) și verificarea ipotezelor,
Context: Această evaluare îşi propune să releve efectele concrete ale POCA 2014-2020 (OS 1.1 și OS 1.2),
măsurate prin indicatori care să evidențieze schimbarea realizată ca urmare a implementării proiectelor
finanțate, precum şi să constituie o sursă pentru acumularea de noi cunoştinţe privind impactul intervenţiei
finanţate în cadrul POCA.
Durata estimativă de completare: 15-20 minute
Chestionar general adresat beneficiarilor
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A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Numele instituției/Asociația/Organizația.....................................................................
Rol (partener principal/partener de proiect).................................................................
Județ/Sector:.................................................................................................................
Numele și Prenumele respondentului..........................................................................
Rolul în instituție/asociație/organizație........................................................................
E-mail............................................................................................................................
Telefon..........................................................................................................................

Secțiunea I - Informații generale despre proiect
1. În baza cărui apel de proiecte a fost depusă cererea dvs. de finanțare:
☐ Apel de proiecte pentru cereri de finanțare strategice (…………)
☐ Primul apel de proiecte (…………..)
☐ ………………………………………………………
2. Ați fost un partener de proiect în perioada de programare anterioară (PODCA 2007-2013)?
☐Da
☐Nu
3. Ați aplicat vreodată în cadrul altor programe UE?
☐Da
☐Nu
4. Dacă da, puteți specifica ce tip de program? (Interreg, Orizont 2020, LIFE, programe regionale/naționale,
altele de specificat)
........................................................................................................................................................................
Secțiunea II – Relevanță
1. Proiectul este relevant pentru îmbunătățirea abilităților individuale ale organizațiilor dvs.? (vă rugăm să
bifați un scor de la 1 la 5, unde 1 înseamnă nerelevant și 5 înseamnă foarte relevant)
1
2
3
4
5
☐
☐
☐
☐
☐
Vă rugăm să specificați care sunt aspectele care pot fi îmbunătățite...................................................
2. Este proiectul relevant pentru nevoile dvs. organizaționale interne? (vă rugăm să bifați un scor de la 1 la
5, unde 1 înseamnă nerelevant și 5 înseamnă foarte relevant)
1
2
3
4
5
☐
☐
☐
☐
☐
Vă rugăm să specificați care sunt aspectele care pot fi îmbunătățite...................................................
3. Este proiectul relevant pentru organizarea dvs. instituțională (de exemplu, regulile interne/relația cu
alte ministere sau autorități publice)? (vă rugăm să bifați un scor de la 1 la 10, unde 1 înseamnă nerelevant
și 5 înseamnă foarte relevant)
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1
☐

2
☐

3
☐

4
☐

5
☐

Vă rugăm să specificați care sunt aspectele care pot fi îmbunătățite...................................................
4. Este relevant proiectul pentru „Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014 - 2020”? (vă
rugăm să bifați un scor de la 1 la 5, unde 1 înseamnă nerelevant și 5 înseamnă foarte relevant)
1
2
3
4
5
☐
☐
☐
☐
☐
Secțiunea III - Management și implementare
1. Cât de mult au influențat criteriile de eligibilitate elaborarea cererilor dvs. de finanțare? (vă rugăm să
bifați un scor de la 1 la 5, unde 1 înseamnă puțin, iar 5 înseamnă foarte mult)
1
2
3
4
5
☐
☐
☐
☐
☐
Vă rugăm să prezentați aspectele care pot fi îmbunătățite...................................................
2. Cât de mult au influențat criteriile de eligibilitate parteneriatul proiectelor dvs.? (vă rugăm să bifați un
scor de la 1 la 5, unde 1 înseamnă puțin, iar 5 înseamnă foarte mult)
1
2
3
4
5
☐
☐
☐
☐
☐
Vă rugăm să prezentați aspectele care pot fi îmbunătățite ...................................................
3. Care au fost problemele și dificultățile majore întâmpinate la depunerea cererii de finanțare (vă rugăm
să bifați una sau mai multe opțiuni) ?:
☐ înțelegerea condițiilor și a termenilor apelurilor de proiecte
☐ numărul și/sau complexitatea documentelor solicitate
☐ găsirea partenerilor adecvați pentru proiect
☐ elaborarea bugetului
☐ planificarea activităților proiectului
☐ folosirea platformei electronice
☐ altele (vă rugăm să specificați) ...................................
☐ Nu am întâmpinat nicio problemă sau dificultate
4. Care au fost principalele probleme interne cu care v-ați confruntat în timpul implementării proiectului?
(vă rugăm să bifați una sau mai multe opțiuni)
☐ respectarea cheltuielilor bugetate
☐ implementarea la timp a activităților
☐ obținerea rezultatelor prevăzute
☐ altele (vă rugăm să specificați) ...................................
☐ Nu am întâmpinat nicio problemă sau dificultate
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5. Care au fost provocările majore (externe) cu care v-ați confruntat în timpul implementării proiectului?
(vă rugăm să bifați una sau mai multe opțiuni)
☐ cooperarea cu alte administrații naționale
☐ interacțiunea cu administrația de la nivelul proiectului
☐ Relația cu organismele programului POCA
☐ altele (vă rugăm să specificați) ...................................
☐ Nu am întâmpinat nicio problemă sau dificultate
6. Care au fost cele mai importante elemente care facilitează implementarea proiectului? (vă rugăm să
bifați una sau mai multe opțiuni)
☐ experiență internă trecută în gestionarea proiectului
☐ sprijin acordat altor parteneri
☐ sprijin din partea administrației mele
☐ sprijin din partea organismelor programului POCA
☐ altele (vă rugăm să specificați) ...................................
☐ Nu am întâmpinat nicio problemă sau dificultate
7. Dacă primiți sprijin din partea POCA, cum ați evalua sprijinul oferit de autoritățile programului pentru a
ajuta beneficiarii în pregătirea și implementarea proiectelor? (vă rugăm să bifați un scor de la 1 la 5, unde
1 înseamnă nerelevant și 5 înseamnă foarte relevant).
1
2
3
4
5
☐
☐
☐
☐
☐
Dacă există, vă rugăm să specificați care sunt aspectele care pot fi îmbunătățite …………………………….
.................
8. Cum apreciați nivelul de detalii al informațiilor furnizate de POCA? Vă rugăm să utilizați scara de la 1 la
5 (unde „1” este minimul și „5” este maximul).
1
2
3
4
5
9. Cum apreciați nivelul de accesibilitatea informațiilor referitoare la POCA?
☐ Informațiile sunt ușor accesibile și limba utilizată este ușor de înțeles
☐ Informațiile sunt accesibile, dar limbajul folosit este oarecum prea tehnic
☐ Informațiile sunt greu de accesat, limba folosită este prea specifică și greu de înțeles pentru
utilizatorii obișnuiți
☐ Nu am informații cu privire la acest Program
☐ Nu știu/Nu răspund
10. În ce măsură a contat experiența acumulată anterior și cea actuală în implementarea programului?
(vă rugăm să bifați un scor de la 1 la 5, unde 1 înseamnă nerelevant și 5 înseamnă foarte relevant).
1
2
3
4
5
☐
☐
☐
☐
☐
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11. În cazul în care ați participat deja la PODCA 2007-2013, ce aspecte contribuie la îmbunătățirea
experienței acumulate?
☐ pregătirea cererii de finanțare
☐ eligibilitatea și solicitarea costurilor (management financiar)
☐ livrarea activităților și rezultatelor (management operațional)
☐ calitatea rezultatelor
☐ cantitatea rezultatelor
☐ altele (vă rugăm să specificați) ...................................
☐ nu există fost îmbunătățiri
Secțiunea IV – Rezultate (modificări) și impactul generat de POCA
1. Care sunt rezultatele așteptate la nivel individual / organizațional și instituțional?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Care sunt principalele provocări pentru obținerea unui astfel de rezultat și impact?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Secțiunea V - Eficiență
1. Câte persoane/zi sunt alocate managementul proiectului la nivelul unui singur an?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. În ce măsură sunteți de acord cu următoarea frază: „fără proiectul POCA nu va exista aceeași
cantitate/calitate a rezultatului” („1” reprezintă nu sunt de acord și „5” foarte de acord).
1
2
3
4
5
3. În ce măsură sunteți de acord cu următoarea frază „aceeași realizare a proiectului POCA ar fi putut fi
atinsă cu costuri mai mici” (unde „1” reprezintă nu sunt de acord și „5” foarte de acord)?
1
2
3
4
5
4. Există activități în curs de desfășurare sau care au fost implementate recent, similare pentru
consolidarea capacității? Dacă da, bifați una sau mai multe opțiuni.
☐
instruire pentru îmbunătățirea abilităților profesionale specifice
☐
structura de coordonare
☐
facilități TIC legate de procesul de gestionare a cunoștințelor
☐
vizită de studiu
☐
studii pe aceeași temă a proiectului
☐
Rețea pentru consolidarea comunității de practică
☐
Manuale tratând subiecte legate de tema proiectului
☐
Seminar/workshop abordând subiecte legate de tema proiectului
☐
Altele (vă rugăm să specificați) …………………………………….
☐
Nu au fost implementate activități similare
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5. Dacă ați răspuns pozitiv la întrebarea de mai sus, în termeni de timp și costuri, aceste activități au
fost/sunt mai puțin costisitoare?
☐
Nu
☐
Da
☐
Aproape la fel

Secțiunea VI - Capitalizare
1. În ce măsură ierarhia organizației cunoaște rezultatul proiectului? (bifați un număr de la 1 la 5 - unde 1
înseamnă că nu sunt conștienți și 5 foarte conștienți):
1
2
3
4
5
Nivel Politic

☐

☐

☐

☐

☐

Director General

☐

☐

☐

☐

☐

Director

☐

☐

☐

☐

☐

Șef de unitate

☐

☐

☐

☐

☐

2. În ce măsură noile rezultate obținute prin proiect sunt sustenabile(selectați de la 1 la 5 - unde 1
înseamnă unul ”nu sunt sustenabile” și 5 „foarte sustenabile”):
1
2
3
4

5

☐

☐

☐

☐

☐

Abilitarea nivelului organizațional (de exemplu, noi metode / proceduri ☐
/ instrumente / configurarea unei noi structuri)
Creșterea activelor instituționale intangibile (de exemplu, în ceea ce ☐
privește comunicarea / relația / cooperarea / cadrul normelor)
Active necorporale în termeni nou cadru instituțional
☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Îmbunătățirea abilităților și competențelor individuale

Altele (vă rog specificați) .............................................

3. Ce tipuri de activități a derulat organizația dvs. pentru valorificarea acestor rezultate?
☐
Realocarea responsabilității
☐
Metodologiile au fost încorporate în procesul intern
☐
Procedura integrată în „manualul de reguli” intern
☐
Alocarea resurselor necesare
☐
Rezultatele au fost difuzate în cadrul organizației
☐
Instituționalizarea procesului
☐
Altele (vă rugăm să specificați).............................................
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4. Care sunt măsurile pe care le considerați utile pentru valorificarea și eficientizarea rezultatelor?
1. ………………………………………..
2. ……………………………………….
3. ……………………………………….
4. ……………………………………….
5. ……………………………………….
6. Nu știu/Nu răspund
Secțiuni adaptate în funcție de tema de evaluare:
Secțiunea privind rezultatele specifice pentru tema de evaluare 1
1. În ce măsură rezultatele legate de capacitățile personale generale obținute prin intermediul
proiectului sunt unele de succes (vă rugăm să acordați un scor de la 1 la 5 - unde 1 înseamnă că
rezultatele au avut un nivel foarte redus de succes, iar 5 înseamnă că rezultatele au avut un nivel
foarte ridicat de succes):
1
2
3
4
5
Competențe în legătură cu utilizarea instrumentelor TIC

☐

☐

☐

☐

☐

Competențe în legătură cu utilizarea sistemului contabil

☐

☐

☐

☐

☐

Competențe în legătură cu utilizarea actelor juridice

☐

☐

☐

☐

☐

Capacitatea de a crea rețele și de a crea relații în legătură cu guvernanța ☐
pe mai multe niveluri
☐
Capacitatea de a întări cooperarea și leadershipul intern
☐
Abilități lingvistice (engleză)
☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Altele (vă rog să specificați) .............................................

2. În ce măsură rezultatele legate de capacitățile personale specifice obținute prin intermediul
proiectului sunt unele de succes (vă rugăm să acordați un scor de la 1 la 5 - unde 1 înseamnă că
rezultatele au avut un nivel foarte redus de succes, iar 5 înseamnă că rezultatele au avut un nivel
foarte ridicat de succes):
1
2
3
4
5
Competențe legate de planificarea strategică

☐

☐

☐

☐

☐

Competențe legate de bugetarea strategică

☐

☐

☐

☐

☐

Competențe legate de coordonarea politicii naționale cu alte ministere / ☐
autorități centrale

☐

☐

☐

☐
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Competențe legate de coordonarea programelor UE cu alte ministere / ☐
autorități centrale

☐

☐

☐

☐

Aptitudini în consultarea / implicarea părților interesate și a ONG-urilor

☐

☐

☐

☐

☐

Aptitudini în coordonarea la nivel local / regional

☐

☐

☐

☐

☐

Înțelegerea programării UE (în legătură cu acordul de parteneriat și ☐
condiționalitățile ex ante)

☐

☐

☐

☐

Know-how pentru inovarea procesului de planificare internă / bugetare

☐

☐

☐

☐

☐

Know-how pentru inovarea procesului de consultare

☐

☐

☐

☐

☐

Know-how pentru inovarea coordonării

☐

☐

☐

☐

☐

Altele (vă rugăm să specificați) .............................................

☐

☐

☐

☐

☐

3. În ce măsură rezultatele legate de nivelul organizațional obținute prin proiect sunt unele de succes
(vă rugăm să acordați un scor de la 1 la 5 - unde 1 înseamnă că rezultatele au avut un nivel foarte redus
de succes, iar 5 înseamnă că rezultatele au avut un nivel foarte ridicat de succes):
1
2
3
4
5
Aplicarea de noi metodologii de planificare strategică

☐

☐

☐

☐

☐

Aplicarea de noi metodologii strategice de bugetare

☐

☐

☐

☐

☐

Aplicarea unor proceduri noi sau îmbunătățite pentru coordonarea ☐
politicilor cu alte ministere / autorități centrale

☐

☐

☐

☐

Aplicarea unor proceduri noi sau îmbunătățite pentru coordonarea ☐
programelor UE cu alte ministere / autorități centrale
Implementarea de noi metode de consultare / implicare a părților ☐
interesate și a ONG-urilor
Implementarea de noi metode de coordonare la nivel local / regional
☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Memorandum de înțelegere cu instituții certificate pentru noi metode și ☐
proceduri
Aplicarea de noi mecanisme de eficientizare a cheltuielilor publice și a ☐
sistemului de colectare a veniturilor și impozitelor
Altele (vă rugăm să specificați) .............................................
☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

4. În ce măsură rezultatele legate de nivelul instituțional obținute prin proiect sunt unele de succes (vă
rugăm să acordați un scor de la 1 la 5 - unde 1 înseamnă că rezultatele au avut un nivel foarte redus
de succes, iar 5 înseamnă că rezultatele au avut un nivel foarte ridicat de succes ):
1
2
3
4
5
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Abilitarea (noi resurse și responsabilități) unității / diviziei responsabile ☐
de planificarea strategică

☐

☐

☐

☐

Abilitarea (noi resurse și responsabilități) a unității / diviziei responsabile ☐
cu bugetarea strategică
Structură nouă dedicată coordonării politicilor cu personalul permanent ☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Structură nouă dedicată coordonării programelor UE cu personalul ☐
permanent
Structură nouă dedicată consultării părților interesate
☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Implementarea unui nou set de reguli interne pentru îmbunătățirea ☐
bugetării strategice

☐

☐

☐

☐

Implementarea unui nou set de reguli interne pentru a întări consultarea ☐

☐

☐

☐

☐

Implementarea unui nou set de reguli interne pentru îmbunătățirea ☐
planificării strategice

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Altele (vă rugăm să specificați) .............................................

5. În ce fază a ciclului de politici proiectul a avut un impact mai mare în ceea ce privește
☐ Identificarea nevoilor
☐ Formularea soluțiilor (plan și program)
☐ Implementare
☐ Evaluarea lecțiilor extrase
6. Vă rugăm să identificați principalele dificultăți / provocări întâmpinate în obținerea rezultatelor
menționate mai sus, cu referire la :
• Capacitățile personale generale:……………………………………………………………………………………………………………
• Capacitățile personale specifice:……………………………………………………………………………………………….………….
• Nivelul organizațional:…………………………………………………………………………………………………..……………………….
• Nivelul instituțional:……………………………………………………………………………………………………………………………….
Secțiunea privind rezultatele specifice pentru tema de evaluare 2
1. În ce măsură rezultatele legate de capacitățile personale generale obținute prin proiect sunt
considerate a fi de succes (de la 1 la 5 - unde 1 înseamnă că nu are succes și 5 înseamnă un success
foarte mare):
1
2
3
4
5
Competențe în legătură cu utilizarea instrumentelor TIC

☐

☐

☐

☐

☐

Competențe în raport cu utilizarea sistemului contabil

☐

☐

☐

☐

☐

Competențe în legătură cu utilizarea actelor juridice

☐

☐

☐

☐

☐
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Capacitatea de a crea rețele și de a crea relații în legătură cu guvernanța ☐
pe mai multe niveluri

☐

☐

☐

☐

Capacitate de a întări cooperarea și leadershipul intern

☐

☐

☐

☐

☐

Abilități lingvistice (engleză)

☐

☐

☐

☐

☐

Altele (vă rugăm specificați) .............................................

☐

☐

☐

☐

☐

2. În ce măsură rezultatele legate de capacitățile personale specifice obținute prin proiect sunt
considerate a fi de succes (de la 1 la 5 - unde 1 înseamnă că nu are succes și 5 înseamnă un succes
foarte mare):
1
2
3
4
5
☐

☐

☐

☐

☐

Competențe legate de autoevaluare și un sistem unitar, de exemplu CAF, ☐
ISO, BSC

☐

☐

☐

☐

Competențe legate de managementul calității

☐

☐

☐

☐

☐

Competențe în performanță, management și control

☐

☐

☐

☐

☐

Aptitudini în coordonarea / consultarea / dialogul cu părțile interesate
locale / regionale

☐

☐

☐

☐

☐

Aptitudini în bugetarea și planificarea strategică

☐

☐

☐

☐

☐

Know-how pentru inter-relaționare la nivel național și UE

☐

☐

☐

☐

☐

Know-how în inovarea procesului administrative

☐

☐

☐

☐

☐

Altele (vă rugăm specificați) .............................................

☐

☐

☐

☐

☐

Competențe legate de analiza impactului / analiza cost-beneficiu

3. În ce măsură rezultatele legate de nivelul organizațional obținut prin proiect sunt considerate a fi de
succes (de la 1 la 5 - unde 1 înseamnă că nu are succes și 5 înseamnă un succes foarte mare):
1

2

3

4

5

Adoptarea instrumentelor independente pentru monitorizarea și ☐
evaluarea politicilor și strategiilor la nivel local

☐

☐

☐

☐

Introducere utilizării unor mecanisme, instrumente, proceduri standard ☐
pentru fundamentarea deciziei (analize de impact, analize costbeneficiu)
Adoptarea organigramei noi
☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐
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Adoptarea de metode de analiză / diagnostic pentru activități ☐
organizaționale de rutină administrative

☐

☐

☐

☐

Diseminarea sistematică a bunelor practici

☐

☐

☐

☐

☐

Altele (vă rugăm specificați) .............................................

☐

☐

☐

☐

☐

4. În ce măsură rezultatele legate de nivelul instituțional obținut prin proiect sunt considerate a fi de
succes (de la 1 la 5 - unde 1 înseamnă că nu are succes și 5 înseamnă un succes foarte mare):
1

2

3

4

5

Configurarea / abilitarea unităților specifice dedicate monitorizării și ☐
evaluării impactului
Configurarea / abilitarea unităților specifice care efectuează analize de ☐
impact (inclusiv Testul IMM-urilor, dacă este cazul) și evaluări sistemice
ale cadrului de reglementare în anumite domenii

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Crearea unui forum sau alte proceduri și mecanisme interne de ☐
coordonare și consultare cu părțile interesate cu privire la
implementarea, monitorizarea și evaluarea politicilor și strategiilor

☐

☐

☐

☐

Dezvoltarea unui set de standarde minime pentru fundamentarea luării ☐
deciziilor la nivel local

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Noi norme interne privind mecanismele de monitorizare și evaluare

Altele (vă rugăm specificati) .............................................
5.

În ce etapă a ciclului de proiect, a avut proiectul un impact mai mare?
☐ Identificarea nevoilor
☐ Formularea soluției (plan și program)
☐ Implementare
☐ Evaluarea și extragerea lecțiilor învățate

6. Care sunt principalele dificultăți / provocări cu care vă confruntați în obținerea rezultatelor menționate
mai sus, în legătură cu:
•Capacități personale generale: ……………………………………………………………………………………………………………
• Capacități personale specifice: ………………………………………………………………………………………………………………
• Nivel organizațional: ……………………………………………………………………………………………………………… ... ………
• Nivel instituțional: ……………………………………………………………………………………………………………………………… ...
Secțiunea privind rezultatele specifice pentru tema de evaluare 3
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1. În ce măsură rezultatele legate de capacitățile personale generale obținute prin intermediul
proiectului sunt unele de succes (vă rugăm să acordați un scor de la 1 la 5 - unde 1 înseamnă că
rezultatele au avut un nivel foarte redus de succes, iar 5 înseamnă că rezultatele au avut un nivel
foarte ridicat de succes):
1
2
3
4
5
Competențe în legătură cu utilizarea instrumentelor TIC

☐

☐

☐

☐

☐

Competențe în legătură cu utilizarea sistemului contabil

☐

☐

☐

☐

☐

Competențe în legătură cu utilizarea actelor juridice

☐

☐

☐

☐

☐

Capacitatea de a crea rețele și de a crea relații în legătură cu guvernanța ☐
pe mai multe niveluri

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Capacitatea de a întări cooperarea și leadershipul intern
Abilități lingvistice (engleză)
Altele (va rugam specificați)
2. În ce măsură rezultatele legate de capacitățile personale specifice obținute prin intermediul
proiectului sunt unele de succes (vă rugăm să acordați un scor de la 1 la 5 - unde 1 înseamnă că
rezultatele au avut un nivel foarte redus de succes, iar 5 înseamnă că rezultatele au avut un nivel
foarte ridicat de succes):
1
2
3
4
5
☐

☐

☐

☐

☐

Competențe legate de efectuarea evaluării ex-ante a actelor juridice ☐
(evaluarea impactului normativ)

☐

☐

☐

☐

Competențe legate de legislația în domenii specifice

☐

☐

☐

☐

☐

Aptitudini în sistematizarea legislației

☐

☐

☐

☐

☐

Aptitudini în simplificarea și utilizarea opțiunii costului standard

☐

☐

☐

☐

☐

Competențe în implementarea testului IMM

☐

☐

☐

☐

☐

Competența în măsurarea costurilor și a sarcinilor administrative

☐

☐

☐

☐

☐

Altele (vă rugăm să specificați) .............................................

☐

☐

☐

☐

☐

Competențe legate de elaborarea actelor juridice

3. În ce măsură rezultatele legate de nivelul organizațional obținute prin proiect sunt unele de succes
(vă rugăm să acordați un scor de la 1 la 5 - unde 1 înseamnă că rezultatele au avut un nivel foarte redus
de succes, iar 5 înseamnă că rezultatele au avut un nivel foarte ridicat de succes):
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1

2

3

4

5

☐

☐

☐

☐

☐

Implementarea evaluărilor ex-ante a noilor acte legislative ca o rutină ☐
obișnuită
Noi metodologii aplicate pentru evaluarea costurilor și standardelor ☐
administrative
Noi proceduri aplicate pentru sistematizarea actelor juridice
☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Acte administrative juridice care includ opțiunile de costuri simplificate ☐
(OCS)
Planul de simplificare complet dezvoltat și implementat
☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Manuale / manual privind simplificarea / măsurarea costurilor și ☐
sarcinilor administrative

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Implementarea testului IMM ca rutină obișnuită

Altele (vă rugăm să specificați) .............................................

4. În ce măsură rezultatele legate de nivelul instituțional obținute prin proiect sunt unele de succes (vă
rugăm să acordați un scor de la 1 la 5 - unde 1 înseamnă că rezultatele au avut un nivel foarte redus
de succes, iar 5 înseamnă că rezultatele au avut un nivel foarte ridicat de succes ):
1
2
3
4
5
Abilitarea (noi resurse și responsabilități) unității / diviziei responsabile ☐
cu elaborarea/evaluarea actelor normative

☐

☐

☐

☐

Regulamentul intern care face obligatorie evaluarea ex-ante a actelor de ☐
reglementare / testul IMM

☐

☐

☐

☐

Structură nouă dedicată evaluării reglementate

☐

☐

☐

☐

☐

Structură nouă dedicată simplificării

☐

☐

☐

☐

☐

Implementarea unui nou set de reguli interne pentru măsurarea ☐
costurilor și sarcinilor
Altele (vă rugăm să specificați) .............................................
☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

5. În ce fază a ciclului de politici proiectul a avut un impact mai mare în ceea ce privește
☐ Identificarea nevoilor
☐ Formularea soluțiilor (plan și program)
☐ Implementare
☐ Evaluarea lecțiilor extrase
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6. Vă rugăm să identificați principalele dificultăți / provocări întâmpinate în obținerea rezultatelor
menționate mai sus, cu referire la :
• Capacitățile personale generale:……………………………………………………………………………………………………………
• Capacitățile personale specifice:……………………………………………………………………………………………….………….
• Nivelul organizațional:…………………………………………………………………………………………………..……………………….
• Nivelul instituțional:……………………………………………………………………………………………………………………………….
Secțiunea privind rezultatele specifice pentru tema de evaluare 4
1. În ce măsură rezultatele legate de capacitățile personale generale obținute prin intermediul
proiectului sunt unele de succes (vă rugăm să acordați un scor de la 1 la 5 - unde 1 înseamnă că
rezultatele au avut un nivel foarte redus de succes, iar 5 înseamnă că rezultatele au avut un nivel
foarte ridicat de succes):
Competențe în legătură cu utilizarea instrumentelor TIC

☐

☐

☐

☐

☐

Competențe în legătură cu utilizarea sistemului contabil

☐

☐

☐

☐

☐

Competențe în legătură cu utilizarea actelor juridice

☐

☐

☐

☐

☐

Capacitatea de a crea rețele și de a crea relații în legătură cu guvernanța ☐
pe mai multe niveluri
☐
Capacitatea de a întări cooperarea și leadershipul intern
☐
Abilități lingvistice (engleză)
☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Altele (vă rog să specificați) .............................................

2. În ce măsură rezultatele legate de capacitățile personale specifice obținute prin intermediul
proiectului sunt unele de succes (vă rugăm să acordați un scor de la 1 la 5 - unde 1 înseamnă că
rezultatele au avut un nivel foarte redus de succes, iar 5 înseamnă că rezultatele au avut un nivel
foarte ridicat de succes):
Competențe legate de analiza politicilor/programelor/proiectelor
☐
☐
☐
☐
☐
Competențe legate de conceperea politicilor/programelor/proiectelor

☐

☐

☐

☐

☐

Aptitudini în procesele de monitorizare și evaluare

☐

☐

☐

☐

☐

Aptitudini în negocierea / dialogul cu autoritățile publice

☐

☐

☐

☐

☐

Aptitudini în negocierea / dialogul cu alte ONG-uri / parteneri sociali / ☐
economici

☐

☐

☐

☐
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Aptitudini în promovarea responsabilității civice (egalitate de șanse, ☐
nediscriminare, dezvoltare durabilă)

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Altele (vă rog să specificați) .............................................

3. În ce măsură rezultatele legate de nivelul organizațional obținute prin proiect sunt unele de succes
(vă rugăm să acordați un scor de la 1 la 5 - unde 1 înseamnă că rezultatele au avut un nivel foarte redus
de succes, iar 5 înseamnă că rezultatele au avut un nivel foarte ridicat de succes):
Noi activități / instrumente / metodologii pentru monitorizarea și ☐
☐
☐
☐
☐
evaluarea politicilor
Noi procese și instrumente pentru consolidarea dialogului social și civic ☐
☐
☐
☐
☐
Know-how pentru inovarea procesului de consultare

☐

☐

☐

☐

☐

Creșterea participării la nivel local / regional / național

☐

☐

☐

☐

☐

Dezvoltarea rețelelor de cooperare cu autoritățile publice

☐

☐

☐

☐

☐

Dezvoltarea rețelelor de cooperare cu alte ONG-uri / parteneri sociali / ☐
economici
Dezvoltarea structurilor organizaționale care vizează îmbunătățirea ☐
responsabilității civice (egalitate de șanse, nediscriminare, dezvoltare
durabilă)
Altele (vă rog să specificați) .............................................
☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

4. În ce măsură rezultatele legate de nivelul instituțional obținute prin proiect sunt unele de succes (vă
rugăm să acordați un scor de la 1 la 5 - unde 1 înseamnă că rezultatele au avut un nivel foarte redus
de succes, iar 5 înseamnă că rezultatele au avut un nivel foarte ridicat de succes):
Capacitatea de a contribui la definirea propunerilor de politici
☐
☐
☐
☐
☐
Capacitatea de a promova inițiativele de reformă ale administrației
publice
Implementarea rețelelor și structurilor oficializate pentru îmbunătățirea
participării ONG-urilor / partenerilor sociali / economici
Implementarea unui nou set de reguli pentru promovarea dialogului
social și civic
Dezvoltarea de bune practici pentru creșterea responsabilității civice

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Altele (vă rog să specificați) .............................................

☐

☐

☐

☐

☐

5. În ce fază a ciclului de politici proiectul a avut un impact mai mare în ceea ce privește:
☐ Identificarea nevoilor
☐ Formularea soluțiilor (plan și program)
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☐ Implementare
☐ Evaluarea lecțiilor extrase
6. Vă rugăm să identificați principalele dificultăți / provocări întâmpinate în obținerea rezultatelor
menționate mai sus, cu referire la :
• Capacitățile personale generale:……………………………………………………………………………………………………………
• Capacitățile personale specifice:……………………………………………………………………………………………….………….
• Nivelul organizațional:…………………………………………………………………………………………………..……………………….
• Nivelul instituțional:……………………………………………………………………………………………………………………………….
Secțiunea privind rezultatele specifice pentru tema de evaluare 5
1. În ce măsură rezultatele legate de capacitățile personale generale obținute prin intermediul
proiectului sunt unele de succes (vă rugăm să acordați un scor de la 1 la 5 - unde 1 înseamnă că
rezultatele au avut un nivel foarte redus de succes, iar 5 înseamnă că rezultatele au avut un nivel
foarte ridicat de succes):
Competențe în legătură cu utilizarea instrumentelor TIC
☐
☐
☐
☐
☐
Competențe în legătură cu utilizarea sistemului contabil

☐

☐

☐

☐

☐

Competențe în legătură cu utilizarea actelor juridice

☐

☐

☐

☐

☐

Capacitatea de a crea rețele și de a crea relații în legătură cu guvernanța ☐
pe mai multe niveluri
☐
Capacitatea de a întări cooperarea și leadershipul intern
☐
Abilități lingvistice (engleză)
☐
Altele (va rugam specificați)
☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

2. În ce măsură rezultatele legate de capacitățile personale specifice obținute prin intermediul
proiectului sunt unele de succes (vă rugăm să acordați un scor de la 1 la 5 - unde 1 înseamnă că
rezultatele au avut un nivel foarte redus de succes, iar 5 înseamnă că rezultatele au avut un nivel
foarte ridicat de succes):
Competențe legate de recrutarea / selecția resurselor umane
☐
☐
☐
☐
☐
Competențe legate de recrutarea / selecția resurselor umane

☐

☐

☐

☐

☐

Competențe legate de evaluarea resurselor umane

☐

☐

☐

☐

☐

Analiza nevoilor de instruire

☐

☐

☐

☐

☐
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Aptitudini în gestionarea planurilor de formare în resurse umane

☐

☐

☐

☐

☐

Cunoașterea crescută a sistemelor legate de reglementările de plată

☐

☐

☐

☐

☐

Capacitatea de utilizare a datelor și a surselor pentru politicile bazate pe ☐
dovezi
Cunoașterea bunelor practici privind gestionarea resurselor umane
☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Competențe legate de responsabilitățile de luare a deciziilor

☐

☐

☐

☐

☐

Altele (va rugam specificați)

☐

☐

☐

☐

☐

3. În ce măsură rezultatele legate de nivelul organizațional obținute prin proiect sunt unele de succes
(vă rugăm să acordați un scor de la 1 la 5 - unde 1 înseamnă că rezultatele au avut un nivel foarte redus
de succes, iar 5 înseamnă că rezultatele au avut un nivel foarte ridicat de succes):
Noi instrumente / metodologii / scheme implementate în recrutarea / ☐
☐
☐
☐
☐
selectarea resurselor umane
Noi instrumente / metodologii / scheme implementate în gestionarea ☐
☐
☐
☐
☐
resurselor umane
Noi instrumente / metodologii / scheme implementate în evaluarea ☐
☐
☐
☐
☐
resurselor umane
Inovații și / sau consolidarea gestionării planurilor de formare
☐
☐
☐
☐
☐
Instrumente și / sau practici pentru îmbunătățirea integrării ☐
reglementărilor salariale
Dezvoltarea de noi surse de date și baze de date
☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Implementarea de noi metode / modele / scheme în gestionarea ☐
resurselor umane
Activități legate de cunoașterea și schimbul de bune practici
☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Altele (va rugam specificați)

4. În ce măsură rezultatele legate de nivelul instituțional obținute prin proiect sunt unele de succes (vă
rugăm să acordați un scor de la 1 la 5 - unde 1 înseamnă că rezultatele au avut un nivel foarte redus
de succes, iar 5 înseamnă că rezultatele au avut un nivel foarte ridicat de succes):
Abilitarea (noi resurse și responsabilități) unității / diviziei responsabile ☐
☐
☐
☐
☐
cu recrutarea / selecția resurselor umane
Abilitarea (noi resurse și responsabilități) unității / diviziei responsabile ☐
☐
☐
☐
☐
cu recrutarea / selecția resurselor umane
Abilitarea (noi resurse și responsabilități) unității / diviziei responsabile ☐
☐
☐
☐
☐
de evaluarea resurselor umane
Dezvoltarea / consolidarea unităților de statistici și a centrelor de ☐
☐
☐
☐
☐
elaborare a datelor
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Dezvoltarea / consolidarea unității / diviziei responsabile de activitățile ☐
de instruire
Implementarea noilor reguli privind reglementările salariale uniforme
☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Altele (vă rugăm să specificați) .......................................................

5. În ce fază a ciclului de politici proiectul a avut un impact mai mare în ceea ce privește
☐ Identificarea nevoilor
☐ Formularea soluțiilor (plan și program)
☐ Implementare
☐ Evaluarea lecțiilor extrase
6. Vă rugăm să identificați principalele dificultăți / provocări întâmpinate în obținerea rezultatelor
menționate mai sus, cu referire la :
• Capacitățile personale generale:……………………………………………………………………………………………………………
• Capacitățile personale specifice:……………………………………………………………………………………………….………….
• Nivelul organizațional:…………………………………………………………………………………………………..……………………….
• Nivelul instituțional:……………………………………………………………………………………………………………………………….
Vă mulțumim!

Chestionar general adresat AM
Secțiunea I - Coerența activităților POCA cu strategiile naționale
1) Strategia generală a POCA în ceea ce privește condiționalitățile ex ante și acordul de parteneriat
2) Coerența cu strategiile naționale
Secțiunea II - Performanța generală a POCA
1) Motivul care stă la baza procedurii de selecție a proiectului, în special a eligibilității și a criteriilor de
atribuire.
2) Percepția problemelor și dificultăților majore întâmpinate de beneficiari în timpul depunerii cererii de
finanțare.
3) Probleme majore interne și externe cu care se confruntă în timpul selecției proiectului.
4) Calitatea și tipul sprijinului acordat beneficiarilor.
Secțiunea III - Rezultate (modificări) și impactul generat de POCA
Rezultat scontat la nivel individual/organizațional și instituțional
Principalele provocări pentru obținerea acestui rezultat și impacturi
Secțiunea IV - Eficiența POCA
1) Costul intern al POCA în ceea ce privește volumul de muncă.
2) Posibilitatea utilizării opțiunii costului standard.
2) Activități naționale alternative similare.
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Secțiunea V - Capitalizarea rezultatului și activități similare
1) Percepția implicării ierarhiei organizației
2) Sustenabilitatea rezultatului în ceea ce privește câștigurile personale, organizaționale și instituționale.
3) Tipuri de activități organizate de instituția dvs. pentru valorificarea rezultatelor
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Anexa nr. 4 - Lista persoanelor intervievate
Până la momentul elaborării prezentului Raport de Evaluare intermediar al POCA 2014-2020, a fost
organizat un interviu cu reprezentanții Autorității de Management, în data de 20.12.2019. Restul
interviurilor propuse a fi realizate vor fi organizate în luna ianuarie 2020.
În baza criteriilor de eșantionare stabilite pentru selectarea instituțiilor care vor participa la interviurile ce
vor fi realizate în cadrul contractului, consorțiul prestator a creat o listă preliminară cu instituțiile propuse
a participa la interviuri. Numărul de interviuri propus și criteriile vizate au fost stabilite în mod specific
pentru fiecare temă de evaluare, în cadrul Raportului Inițial.
Lista de beneficiari selectați pentru participarea la interviuri în cadrul Lotului 1 este prezentată în
continuare:
Număru
Te
l
Metoda de eșantionare pentru interviuri
Instituții selectate
ma interviu
rilor
ETAPA 1
Luând
în
considerare
stricta
interdependență între aceste 3 teme,
1) MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII; Proiect ”Creșterea
precum și faptul că instituțiile beneficiare
capacității sistemului CDI de a răspunde provocărilor globale.
gestionează multiple proiecte, iar
Consolidarea capacități anticipatorii de elaborare a politicilor
proiectele pot avea un caracter
publice bazate pe dovezi”, Cod SMIS 127557, Valoare eligibilă
transversal al temelor abordate, selecția
26.040.012,30 lei
beneficiarilor care vor participa la interviu
Beneficiar Tema 2 și Tema 3.
se va realiza în 3 etape (o etapă care va fi
2) MINISTERUL MEDIULUI, APELOR SI PADURILOR; Proiect
comună celor 3 teme de evaluare, iar
”Îmbunătățirea capacității autorității publice centrale în
celelalte două etape vor fi specifice pe
domeniul managementului apelor în ceea ce privește
fiecare temă). Vom introduce de
planificarea, implementarea și raportarea cerințelor europene”,
asemenea
o
clauză
de
Cod SMIS 126656, Valoare eligibilă 18.521.000,00 lei
salvgardare/siguranță pentru a garanta
Beneficiar Tema 1 și Tema 3.
faptul că toate ministerele de resort sunt
3) MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII; Proiect ”Cadrul strategic
acoperite prin intermediul a cel puțin unui
1
10
pentru infrastructura educațională și sprijin în planificarea
interviu.
strategică a educației și formării profesionale”, Cod SMIS
118448, Valoare eligibilă 18.408.043,92 lei
• ETAPA 1 - Managerul de proiect
Beneficiar Tema 1 și Tema 3.
al celor mai mari 6 proiecte (din
4) MINISTERUL EDUCATIEI ȘI CERCETĂRII; Proiect ”Îmbunătățirea
perspectiva
dimensiunii
politicilor publice în învățământul superior și creșterea calității
financiare)
care
prezintă
reglementărilor prin actualizarea standardelor de calitate
relevanță
din
perspectiva
QAFIN”, Cod SMIS 117846, Valoare eligibilă 16.070.930,24 lei
caracterului transversal (care
Beneficiar Tema 1 și Tema 3.
acoperă cel puțin 2 dintre temele
5) AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA DREPTURILOR
de evaluare) și care sunt
COPILULUI SI ADOPTIE; Proiect ”Elaborarea planului de
implementate de administrații
dezinstituționalizare a copiilor din instituții și asigurarea
diferite;
tranziției îngrijirii acestora în comunitate”, Cod SMIS 119193,
• ETAPA 2 - Pentru fiecare din cele
Valoare eligibilă 13.265.818,94 lei
3 teme de evaluare: manager de
Beneficiar Tema 1 și Tema 3.
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Număru
Te
l
Metoda de eșantionare pentru interviuri
Instituții selectate
ma interviu
rilor
proiect din cele 6 administrații
6) MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR; Proiect
centrale cu cel mai mare buget
”Dezvoltarea capacității administrative a Ministerului Mediului
total alocat (luând în considerare
de a implementa politica în domeniul managementului
toate proiectele aferente temei
deșeurilor și a siturilor contaminate – C.A.D.S.”, Cod SMIS
respective);
118158, Valoare eligibilă 13.590.453,34 lei
Beneficiar Tema 1 și Tema 3.
• ETAPA 3 - Pentru fiecare temă de
evaluare: managerii de proiect
pentru 6 proiecte eșantionate pe ETAPA 2
baza următoarelor criterii:
Tema de evaluare 1
o Stadiul
de
implementare: se va
7) SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI, Proiect
acorda
prioritate
”Extinderea sistemului de planificare strategică la nivelul
proiectelor finalizate, iar
ministerelor de resort”, Cod SMIS 117834, Valoare eligibilă
apoi celor care se află
43.947.205,68 lei
într-un stadiu cât mai
8) Beneficiar Tema 1Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
apropiat de finalizare;
Administrației, Proiect ”Consolidarea cadrului pentru creșterea
o În cazul în care mai multe
calității serviciilor publice și pentru sprijinirea dezvoltării la nivel
proiecte se află în același
local (SPC)”, Cod SMIS 120313
stadiu de implementare,
Beneficiar Tema 3
se va acorda prioritate
9) MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII, Proiect ”Dezvoltarea
dimensiunii financiare,
capacității administrative a ANCSI de implementare a unor
fiind selectate proiectele
acțiuni stabilite în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare
cu cel mai mare buget.
tehnologică și Inovare 2014-2020”,
Cod SMIS 118319,
Valoare eligibilă 20.305.035,38 lei
2
10
Clauză de salvgardare: în cazul în care
Beneficiar Tema 1
selecția efectuată în baza etapelor 1 și 2
10) SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI, ”Extinderea
nu include cel puțin un interviu cu fiecare
sistemului de planificare strategică la nivelul ministerelor de
din cele 9 ministere de linie (definite în
resort-II”, Cod SMIS 127338, Valoare eligibilă 14.661.444,01 lei
baza Acordului de Parteneriat), selecția
Beneficiar Tema 1
pentru pasul 3 se va face într-un mod care
11) MINISTERUL SANATATII, Proiect ”Îmbunatăţirea capacităţii de
să includă cel puțin un interviu cu
planificare strategică şi management al Programelor Naţionale
ministerul de linie neacoperit de cel puțin
de Sănătate Publică (PNSP) finanțate de Ministerul Sănătăţii”,
o temă de evaluare.
Cod SMIS 118349, Valoare eligibilă 11.648.422,85 lei
Beneficiar Tema 1 și Tema 3
12) Ministerul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
Proiect ”Îmbunătățirea normelor, procedurilor și mecanismelor
necesare Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea
Informațională în vederea continuării dezvoltării sectorului de
comerț electronic (ECOM)”, Cod SMIS 119195, Valoare eligibilă
3.773.199,21 lei
Beneficiar Tema 1 și Tema 3
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13) MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE/DGMRU-SACA, Proiect
”Dezvoltarea capacității instituționale a Ministerul Fondurilor
Europene printr-un sistem integrat de management al calității”,
Cod SMIS 129934, Valoare eligibilă 19.925.711,12 lei
Beneficiar Tema 2
14) MINISTERUL
AFACERILOR
INTERNE/DGCTI,
Proiect
”Management performant și unitar la nivelul Ministerului
Afacerilor Interne pentru serviciile de urgența”, Cod SMIS
120194, Valoare eligibilă 14.577.845,74 lei
Beneficiar Tema 2
15) MINISTERUL SANATATII, Proiect ”Consolidarea capacității
administrative a Ministerului Sănătății și a unităților aflate în
subordonare, coordonare și sub autoritate prin implementarea
unitară a Sistemului de Management al Calității SR EN ISO
9001:2015”, Cod SMIS 119731, Valoare eligibilă 12.442.242,55
lei
Beneficiar Tema 2
16) MINISTERUL MEDIULUI, APELOR SI PADURILOR, Proiect
”Implementarea și dezvoltarea de sisteme și standarde comune
pentru optimizarea proceselor decizionale în domeniul apelor și
pădurilor, aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi în
Ministerul Apelor și Pădurilor pentru sistematizarea și
simplificarea legislației din domeniul apelor și realizarea unor
proceduri simplificate pentru reducerea poverii administrative
pentru mediul de afaceri în domeniul silviculturii”, Cod SMIS
116294, Valoare eligibilă 12.308.430,75 lei
Beneficiar Tema 2 și Tema 3
17) MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII SI
ADMINISTRATIEI, Proiect ”Calitate, standarde, performanta premisele unui management eficient la nivelul Ministerului
Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor
Europene”, Cod SMIS 120208, Valoare eligibilă 7.246.169,65 lei,
Beneficiar Tema 2
18) Ministerul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
Sistem integrat de management pentru o societate
informațională performantă (SIMSIP), Cod SMIS 116172,
Valoare eligibilă 7.816.950,76 lei
Beneficiar Tema 2
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19) MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI,
Proiect ”Îmbunătățirea capacității administrative a ME de a
coordona procesul de conformare a legislației naționale cu
legislația europeană în domeniul energetic”, cod SMIS 127778
Beneficiar Tema 3
20) AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA/Cabinet
Secretar General, Proiect ”Imbunatatirea capacitatii procesului
decizional la nivelul sectorului financiar din Romania - TREZOR”,
Cod SMIS 119993, Valoare eligbilă 42.761.086,12
Beneficiar Tema 3
21) MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ȘI
ADMINISTRAȚIEI - Instrumente de sistematizare a legislației, de
monitorizare și de evaluare în administrația public, cod SIPOCA
121460
Beneficiar Tema 3
22) MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI Creșterea capacității administrative a Ministerului pentru
Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat de dezvoltare și
implementare a sistemului de politici publice bazate pe dovezi,
cod SMIS 118957
Beneficiar Tema 3
23) Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Proiect
”Evaluarea riscurilor de dezastre la nivel național (RO-RISK)
SIPOCA 30”, Cod SMIS 118292, Valoare eligibilă 28.612.012,60
lei
Beneficiar Tema 3
24) MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE, Proiect
”Consolidarea capacității MADR de a elabora politici si
reglementari specifice in vederea implementării unui sistem
strategic național pentru trasabilitatea și integritatea produselor
agroalimentare”, Cod SMIS 126983, Valoare eligibilă
27.989.984,07 lei
Beneficiar Tema 3
ETAPA 3
25) MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE/Directia Generala de
Trezorerie si Datorie Publica, Proiect ”Dezvoltarea capacitatii de
administrare a datoriei publice guvernamentale prin utilizarea
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26)

27)

28)

29)

30)

3

4

instrumentelor financiare derivate”, Cod SMIS 121644, Finalizat,
Valoare eligibilă 3.307.733,64 lei
Beneficiar Tema 1
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI
COMUNICAȚIILOR, Proiect ”Cresterea capacitatii Ministerului
Transporturilor de a realiza planificari strategice si a administra
Master Planul General de Transport al Romaniei”, Cod SMIS
118894, în implementare, Valoare eligibilă 2.508.615,60 lei
Beneficiar Tema 1
MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE/secretar general,
Proiect ”Cresterea capacitatii MMJS de coordonare
metodologica a SPAS-urilor în vederea îndeplinirii atribuțiilor și
obligațiilor legale pe domeniul serviciilor sociale și a creșterii
calității serviciilor oferite cetățenilor”, în implementare, Valoare
eligibilă 15.639.024,59 lei
Beneficiar Tema 3
Ministerul Economiei,Energiei și Mediului de Afaceri, Proiect
”Creșterea capacității administrative a Ministerului Economiei în
vederea monitorizării, evaluării și coordonării politicilor publice
din domeniul competitivității economice”, Cod SMIS 127820, în
implementare, Valoare eligibilă 10.483.615,01 lei
Beneficiar Tema 3
Ministerului Educației și Cercetării - Sistem de management al
calitatii pentru Ministerul Educatiei Nationale si structuri
subordonate, Cod SMIS 116834
Beneficiar Tema 2
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII/Directia Inovare si
Infrastructura
CDI,
Proiect
”Dezvoltarea
capacității
administrative a ANCSI de implementare a unor acțiuni stabilite
în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare tehnologică și
Inovare 2014-2020”, Cod SMIS 118319, Finalizat, Valoare
eligibila 20.305.035,38 lei
Beneficiar Tema 3

10

10

Vor exista două niveluri de eșantionare
(abordare stratificată):
i) Zone mai puțin dezvoltate / zone
dezvoltate, (pro-rata), iar ulterior
ii) Dimensiunea financiară (în baza
valorii cheltuielilor eligibile totale)

1) Fundația Corona, Proiect ”Bugetarea pe baza de gen in politicile
publice”, Cod SMIS 111319, în implementare, Valoare eligibilă
999.779,99 lei
2) ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "EURONEST"
- A.D.I.E, Proiect ”Dezvoltarea de politici și mecanisme în
domeniul serviciilor de utilitate publică prin entități asociative
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•

de tip intercomunitar și promovarea parteneriatelor public
privat pentru o dezvoltare sustenabilă a comunităților”, Cod
SMIS 110309, în implementare, Valoare eligibilă 999.036,17 lei
Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială
ASSOC, Proiect ”Initiative in politici publice alternative pentru
servicii sociale de impact”, Cod SMIS 112241, în implementare,
Valoare eligibilă 998.290,77 lei
ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ SLATINA, Proiect
”ALTERNATIVe”, Cod SMIS 109966, în implementare, Valoare
eligibilă 997.171,16 lei
ASOCIATIA
ASISTENTILOR
SOCIALI
PROFESIONISTI
"PROSOCIAL”, Proiect ”Buna guvernare in domeniul serviciilor
sociale”, Cod SMIS 111284, Finalizat, Valoare eligibilă
996.576,60 lei
ASOCIAȚA "CENTRUL DE PREVENIRE A CONFLICTELOR & EARLY
WARNING", Proiect ”SMART Decision”, Cod SMIS 112711, în
implementare,Valoare eligbilă 1.000.000,00 lei
ASOCIATIA TELEFONUL COPILULUI, Proiect ”STAND UP Cresterea participarii si rolului societatii civile in influentarea si
imbunatatirea politicilor publice”, Cod SMIS 110423, în
implementare, Valoare eligibilă 999.996,71 lei
SINDICATUL NATIONAL AL LUCRATORILOR DE PENITENCIARE,
Proiect ”DialLogos”, Cod SMIS 112266, în implementare, Valoare
eligibilă 999.961,30 lei
Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și
Asistenților Medicali din România, Proiect ”Servicii medicale
imbuntatatite calitativ printr-o noua politica publica privind
valorile profesiilor de asistent medical si moasa – POLMED”, Cod
SMIS 111787, în implementare, Valoare eligibilă 999.853,36 lei
ECOIMPACT - Asociația Română a Evaluatorilor și Auditorilor
de Mediu, Proiect "Prioritati publice de control a poluarii
atmosferice", Cod SMIS 111199 , în implementare, Valoare
eligibilă 999.851,00 lei
SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ - U.M. 0149 BUCUREŞTI;
Proiect ”POLISE - Implementarea de politici și instrumente
moderne pentru selectia si evaluarea resurselor umane în
Serviciul de Protecție si Pază”, Cod SMIS 129745
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE/DGMRU; Proiect ”Sistem
performant de management al resurselor umane din cadrul
Ministerului Afacerilor Interne”, Cos SMIS 130133
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SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI; Proiect
”Dezvoltarea unui sistem de management unitar al resurselor
umane din administrația publică”, Cos SMIS 119957
SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE; Proiect
”Optimizarea, eficientizarea cadrului procedural și digitalizarea
proceselor de management al resurselor umane din cadrul STS”,
Cod SMIS 129502
SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAȚII PRIN UNITATEA MILITARĂ
0929 BUCUREȘTI; Proiec ”INTELLIGENCE în serviciul
cetățenilor”, Cod SMIS 129865

,
Reprezentant legal al consorțiului format din SC ACZ Consulting SRL & t33 SRL & Iris SRL

Acest raport a fost elaborat în baza unei evaluări independente efectuate de consorțiului format din SC
ACZ Consulting SRL & t33 SRL & Iris SRL. Opiniile exprimate în raport sunt cele ale echipei de evaluare și
nu reprezintă neapărat punctul de vedere al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice.
Autorii raportului de evaluare sunt:
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