
 
 

Pagina 1  

 

www.poca.ro 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

 

 

 

Implementarea Planului de 

Evaluare a Programului 

Operațional Capacitate 

Administrativă 2018-2019 

 

APROB,  

Comitetul de Coordonare pentru Evaluarea POCA 

 

, șef serviciu, Șef AMPOCA 

_______________________ 

, șef serviciu 

_______________________ 

, manager public superior 

_______________________ 

, manager public superior 

_______________________ 

, manager public superior 

_______________________ 

, consilier superior 

_______________________ 

, expert superior 

_______________________ 

 

 

 

 

 

georgeta.terciu
Nr. DGPECA  108411/07.08.2020



 
 

Pagina 2  

 

www.poca.ro 

 

 

CUPRINS  

 

I. REZUMAT EXECUTIV ...................................................................................................................... 3 

II. RĂSPUNSURILE LA ÎNTREBĂRILE DE EVALUARE PENTRU FIECARE TEMĂ DE 

EVALUARE ................................................................................................................................................. 9 

IV. PROPUNERE PLAN DE ACȚIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA RECOMANDĂRILOR

 42 

 

 

 



 
 

Pagina 3  

 

www.poca.ro 

 

I. Rezumat executiv  

Prezentul raport surprinde evaluarea eficienței, eficacității și impactului utilizării resurselor FSE prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020 în cadrul OS 1.1 și 1.2. De asemenea, 

evaluarea își propune să evidențieze factorii endogeni și exogeni care contribuie la succesul sau eșecul 

implementării, precum și la sustenabilitatea acțiunilor finanțate. 

Pentru a evalua performanța și progresul fizic și financiar înregistrat în implementarea programului, echipa 

de evaluare a utilizat următorul set de instrumente metodologice: cercetare de birou (recenzia literaturii 

de specialitate, analiză documentară, analiza indicatorilor de rezultat/realizare), interviuri cu Autoritatea 

de Management și beneficiarii programului, sondaj de opinie pe bază de chestionar aplicat în rândul 

beneficiarilor POCA, panel de experți și focus grupuri organizate pentru fiecare temă de evaluare (pentru 

a valida constatările și recomandările identificate de echipa de evaluare). 

Cele mai importante elemente care au rezultat în urma desfășurării activităților de evaluare sunt 

prezentate în continuare: 

1) POCA este în general un program relevant care abordează elemente esențiale pentru modernizarea și 

reforma administrației publice din România și care sprijină planificarea strategică și bugetarea pe 

programe, adoptarea sistemelor de calitate, simplificarea, evaluarea impactului politicilor publice, 

implicarea societății civile în formularea politicilor publice alternative, precum și gestionarea unitară a 

resurselor umane. Aceste nevoi sunt încă prezente la nivelul administrației publice din România, luând 

totodată în considerare și Recomandările Specifice de țară (2019) ale Comisiei Europene și ale Consiliului. 

POCA este un program esențial pentru implementarea strategiilor naționale și în special a Strategiei pentru 

Consolidarea Administrației Publice (SCAP) și a Strategiei pentru o mai bună reglementare. Mai mult decât 

atât, POCA abordează în mod direct nevoile beneficiarilor finali din perspectiva respectării acquis-ului 

comunitar și contribuie la îmbunătățirea eficienței interne a acestora. 

2) POCA este, în general, un program eficient în ceea ce privește managementul administrativ. La nivel de 

program, sprijinul acordat beneficiarilor finali este perceput ca fiind extrem de util, iar organizarea 

generală este considerată de beneficiari eficientă și funcțională în comparație cu alte programe FESI 

similare. La nivel de proiect, volumul de muncă și costurile implicate în implementarea activităților sunt 

similare cu cele necesare implementării unor intervenții de același tip.  

3) POCA este considerat un program eficace în producerea de rezultate la nivel individual (abilități 

personale de tip soft/tehnic), la nivel organizațional (elaborarea de noi metodologii, adoptarea de 

proceduri inovatoare, care produc modificări la nivelul modului de operare), dar și la nivel instituțional 

(schimbări ale cadrului legislativ și relații interinstituționale). Majoritatea acestor rezultate nu ar fi putut fi 

obținute fără sprijinul POCA, luând în considerare lipsa resurselor necesare implementării activităților. De 
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asemenea, sprijinul de specialitate oferit beneficiarilor de către organizațiile internaționale (de ex. Banca 

Mondială) a fost posibil în contextul finanțării POCA. 

4) Prin proiectele POCA s-au întreprins măsurile necesare (asigurarea unui buget suplimentar, alocarea de 

personal, modificări ale procedurilor, etc.) pentru asigurarea sustenabilității rezultatelor obținute. Cu 

toate acestea, există încă o serie de provocări legate de atingerea completă a rezultatelor proiectelor și a 

sustenabilității acestora, precum: aspecte legate de procedurile de achiziții publice, sistemul informatic 

MySMIS, instabilitatea instituțională, diferențele existente în abordările metodologice pentru 

implementarea standardelor de calitate ISO și CAF, schimbările frecvente ale cadrului legislativ, reticența 

la schimbările de paradigmă la nivelul culturii administrative. Mai important, lipsa angajamentului din 

partea factorilor de decizie politică poate pune în pericol integrarea generală a rezultatelor proiectelor în 

cadrul procedurilor administrative și instituționale. 

La momentul elaborării prezentului raport, sustenabilitatea este garantată la nivelul proiectelor pe termen 

scurt. Pentru asigurarea sustenabilității pe termen lung, este nevoie de o capitalizare care să permită o 

consolidare a practicilor și metodologiilor nu numai la nivelul unui singur proiect/beneficiar, ci la nivel 

orizontal/național. 

Din acest motiv, se recomandă dezvoltarea abordării POCA în sensul constituirii programului într-o 

platformă de dezvoltare a capacității (descrisă în Planul de acțiune), pentru a asigura vizibilitatea necesară, 

precum și pentru a transfera experiențele și cunoștințele acumulate. Luând ca exemplu o altă platformă 

de consolidare a capacității la nivel UE (de exemplu, platforma fi-compass), POCA ar putea să construiască 

o comunitate de practică care să valorifice rezultatele și schimbările de cutumă în cadrul administrației 

publice din România. Acest lucru se poate realiza prin combinarea unor materiale / instrumente on-line, 

cu evenimente și activități in-situ.  

Pentru fiecare temă de evaluare, principalele rezultate obținute din activitățile de evaluare a programului 

sunt rezumate mai jos: 

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  

Proiectele POCA răspund nevoilor actorilor cheie și sunt esențiale pentru procesul de implementare a 

SCAP. Proiectele abordează nevoile ministerelor de resort legate de capacitatea scăzută de dezvoltare și 

coordonare a programelor/planurilor naționale și de consolidare a procesului de luare a deciziilor, în baza 

unor dovezi solide. Din punct de vedere administrativ, POCA funcționează bine, programul fiind perceput 

ca fiind clar, coerent și flexibil. 

Principalele provocări în implementarea programului sunt de natură externă și sunt legate de 

reorganizarea instituțională și de modificările legislative frecvente. 

Proiectele contribuie la obținerea unor rezultate pe diferite niveluri: creșterea competențelor personale 

legate de planificarea strategică și bugetarea pe programe; introducerea de noi metodologii și instrumente 
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pentru îmbunătățirea dezvoltării de politici bazate pe dovezi; consolidarea cooperării dintre ministere și 

organismele din subordinea acestora; elaborarea de acte legislative pentru modernizarea administrației 

publice din România și eficientizarea acesteia. Există, de asemenea, efecte pozitive indirecte ale 

programului, cum ar fi, de exemplu, dezvoltarea competențelor TIC ale personalului și sprijinul activ în 

dezvoltarea altor strategii naționale.  

Proiectele asigură sustenabilitatea rezultatelor prin punerea la dispoziție a resurselor (umane și financiare) 

și după finalizarea proiectelor. Sunt planificate activități interne în cadrul proiectelor pentru a valorifica 

cunoștințele și competențele dobândite la nivelul organizațiilor beneficiare. Cu toate acestea, 

sustenabilitatea depinde în mare măsură de interesul și angajamentul factorilor de decizie care pot 

determina continuitatea rezultatelor. Consolidarea sustenabilității rezultatelor obținute este esențială 

pentru a îmbunătăți interacțiunea dintre beneficiari, acesta fiind un rezultat atribuit valorificării 

rezultatelor proiectelor. Acestă consolidare va face posibil schimbul de metodologii și experiențe 

profesionale dobândite din implementarea proiectelor finanțate prin POCA, chiar și după încheierea 

proiectelor și consolidarea unei comunități de practică. 

 Caseta 1: Definirea capitalizării rezultatelor (readaptare a definiției furnizată de Interact, 2016, Planul de 

capitalizare Interact 

Capitalizarea reprezintă un proces de construcție integrat, care cumulează rezultatele valoroase ale 

programelor și proiectelor într-un domeniu specific al unei politici, permițând schimbul de cunoștințe și 

conștientizarea cu privire la realizările obținute într-un anumit domeniu. 

Prin urmare, „capitalul” ar trebui considerat ca fiind rezultatele/cunoștințele obținute din programe/ 

proiecte utilizate pentru a genera noi cunoștințe în vederea sprijinirii dezvoltării viitoarelor politici și 

programe. Procesul de capitalizare, susține astfel (re)utilizarea și/sau transferul acestui capital, 

promovând în final performanța îmbunătățită. 

O definiție concretă a capitalizării se referă la faptul că acesata reprezintă un proces de construire care 

vizează consolidarea capitalului construit de program, având următoarele obiective: 

• Identificarea rezultatelor trecute și actuale prin evaluare comparativă și analiză detaliată, 

plecându-se de la cunoștințe și experiență existente, pentru a obține o perspectivă consolidată 

și pentru a îmbunătăți practicile proiectelor. 

• Accesibilizarea cunoștințelor și rezultatelor generate de proiecte, îmbunătățind astfel transferul 

de cunoștințe între beneficiarii proiectului și nu numai, pentru a contribui la formarea acțiunilor 

și strategiilor viitoare la nivel de proiect, program și la nivel de politică 

• Promovarea reutilizării și/sau transferului acestor cunoștințe și a acestor rezultate, pentru a 

sprijini performanța și elaborarea viitoarelor politici și dezvoltarea programelor 
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• Creșterea gradului de conștientizare și îmbunătățirea comunicării rezultatelor în domenii 

specifice ale politicilor, pentru a sprijini diseminiarea realizărilor programelor și proiectelor și a 

le face mai vizibile, printr-o perspectivă mai largă. 

 

Prin urmare, capitalizarea este complementară proceselor de informare, comunicare, monitorizare și 

evaluare. 

 

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 

Relevante atât pentru nevoile generale legate de reforma administrației publice din România, cât și pentru 

nevoile specifice ale beneficiarilor, proiectele finanțate prin POCA se concentrează pe implementarea 

sistemelor de calitate (ISO-CAF), permițând o utilizare mai mare a resurselor, un management eficient al 

personalului, precum și asigurarea transparenței și responsabilității. 

Rezultatele obținute din implementarea proiectelor au vizat toate cele trei niveluri: individual (în principal, 

dezvoltarea abilităților personale specifice legate de managementul calității, autoevaluarea și 

introducerea unui sistem de management al calității acceptat și respectat), organizațional (diseminarea 

sistematică a bunelor practici, adoptarea de instrumente independente pentru monitorizarea și evaluarea 

de politici, precum și implementarea sistemelor de calitate ISO și CAF) și instituțional (sprijinirea/ 

crearea/activarea unităților specifice dedicate monitorizării și evaluării impactului și implementării noilor 

reguli interne legate de acestea). 

Sustenabilitatea acestor rezultate este asigurată la nivel de proiect de disponibilitatea resurselor umane, 

de disponibilitatea finanțării în viitor și de integrarea procedurilor de calitate în procedurile administrative. 

Cu toate acestea, pentru a permite o integrare sustenabilă a procesului de calitate în administrația 

națională din România este necesară susținerea schimbării culturii administrative. În acest sens, este 

important ca actorii publici, profesioniștii și academicienii implicați în implementarea sistemelor CAF / ISO 

să fie puși în contact și să facă schimb de experiențe și bune practici în acest domeniu. Acest lucru va ajuta 

la construirea unei abordări unitare la nivel național și la stabilirea unei proceduri solide în cadrul 

administrație publice. 

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 

Există o relevanța puternică a proiectelor și o corelare a acestora cu nevoile beneficiarilor și cu Strategia 

pentru o mai bună reglementare.   

Programul reprezintă o oportunitate de finanțare esențială, permițând dezvoltarea de către instituțiile 

administrației centrale a unor inițiative care, fără sprijinul POCA ar fi rămas doar la faza de adoptare, fără 
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a fi dezvoltate. Prin urmare, se evidențiază în mod clar valoarea adăugată a programului și relevanța 

acestuia în acoperirea unor nevoi stringente ale administrației publice. 

Programul contribuie în mod clar la implementarea Strategiei pentru o mai bună reglementare 2014-2020, 

prin definirea strategiilor sectoriale.    

Proiectele finanțate contribuie la îmbunătățirea calității reglementărilor, la îmbunătățirea procesului de 

inițiere, adoptare, implementare și evaluare a acestor reglementări, la simplificarea legislației și la 

reducerea sarcinilor administrative, precum și la inovarea modului în care serviciile sunt furnizate de către 

administrația publică, în special prin aplicarea de soluții TIC și prin formarea funcționarilor din 

administrația publică. Rezultatele din punctul de vedere al societății civile nu sunt încă foarte clar 

evidențiate la acest moment. 

Proiectele implementează, de asemenea, acțiuni strategice pentru a asigura sustenabilitatea rezultatelor, 

oferind instruire și asistență nu numai beneficiarilor finali, ci și altor administrații (locale). Prin urmare, 

sustenabilitatea proiectelor depinde în principal de obținerea rezultatelor la nivelul fiecărui proiect de 

către administrația publică beneficiară. 

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 

POCA este relevant din perspectiva creșterii gradului de implicare a sectorului non-guvernamental în 

elaborarea și formularea de politici alternative. Un număr ridicat de ONG-uri au reușit deja să elaboreze și 

să înainteze propuneri legislative în diverse domenii. Nivelul ridicat de participare al ONG-urilor la program 

subliniază relevanța și eficiența intervențiilor. 

POCA permite, de fapt, ONG-urilor să-și consolideze capacitatea și să își dezvolte în principal competențele 

în domenii legate de formularea de politici/programe, abilitățile analitice, competențele legate de 

procesele de monitorizare și evaluare, precum și cele legate de derularea de negocieri/dialogul cu alte 

ONG-uri/parteneri sociali/actori economici. Mai mult, POCA sprijină creșterea gradului de participare a 

societății civile la nivel local/regional/național și dezvoltarea rețelelor de cooperare între autoritățile 

publice și ONG-uri/parteneri sociali și economici. 

Proiectele finanțate implementează activități de instruire pentru un număr ridicat de ONG-uri, care vizează 

modalitatea în care pot fi dezvoltate politicile publice pentru a valorifica ulterior rezultatele acestora. 

Instabilitatea politică și rezistența din partea autorităților publice de a accepta un nou rol al ONG-urilor și 

al partenerilor sociali într-un proces deschis de implicare în luarea deciziilor, prin formularea de  politici 

publice alternative la inițiativele guvernului, reprezintă principalele riscuri care pot afecta sustenabilitatea 

rezultatelor obținute. 
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Tema de evaluare 5: Evaluarea măsurilor întreprinse pentru reforma managementului resurselor umane 

- OS 1.2. 

În cadrul temei de evaluare 5 există un număr redus de proiecte finanțate, care se află încă în curs de 

implementare, iar din acest motiv, nivelul de realizare a țintelor este încă foarte scăzut. 

Dimensiunea proiectelor finanțate în cadrul acestei teme de evaluare este în general semnificativă, 

indicând faptul că gradul de complexitate a acestora este semnificativ, iar în absența sprijinului acordat 

prin POCA, beneficiarii ar putea realiza aceleași activități cu mari dificultăți. Apelurile non-competitive 

lansate până în prezent au fost adresate numai autorităților publice centrale. În cadrul proiectelor 

finanțate prin intermediul acestor apeluri, cei mai importanți actori la nivel central au fost implicați, fie în 

calitate de beneficiari, fie în calitate de parteneri: aceștia sunt subiecții care dețin responsabilități și/sau 

competențe în gestionarea politicii de resurse umane – indiferent dacă aceasta vizează funcționarii publici 

sau personalul contractual.  

Au existat întârzieri în realizarea proiectelor, iar datele care au putut fi colectate pentru evaluarea acestei 

teme provin, în general de la beneficiari. Aceștia consideră proiectele foarte relevante atât pentru 

îmbunătățirea capacității la nivel organizațional, cât și pentru adresarea nevoilor interne și îmbunătățirea 

organizării instituționale. În același timp, având în vedere natura sistemică a proiectelor, beneficiarii se 

tem de posibilele dificultăți cauzate de modificările care ar putea apărea la nivelul cadrului legislativ. 
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II. Ra spunsurile la î ntreba rile de evaluare 
pentru fiecare tema  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 

1. Care este progresul actual înregistrat de la 

adoptarea intervențiilor/acțiunilor la nivelul 

grupurilor țintă în raport cu obiectivul specific 1.1? 

1.a În ce măsură au fost îndeplinite obiectivele 

specifice ținând cont de indicatorii de program, 

comuni și specifici 

Răspuns: 

Tema de evaluare atinge un nivel bun de performanță din perspectiva progresului fizic (stadiul de 

implementare a proiectelor). În plus, așteptările cu privire la țintele ce vor fi atinse din implementarea 

proiectelor contractate în raport cu valorile stabilite pentru acestea pentru anul 2023, sunt pozitive. 

1. Care este progresul actual înregistrat de la 

adoptarea intervențiilor/acțiunilor la nivelul 

grupurilor țintă în raport cu obiectivul specific 1.1? 

1.b Cât de relevante au fost 

intervențiile/acțiunile finanțate în cadrul 

programului pentru nevoile diferitelor părți 

interesate (instituții și grupuri țintă)? 

Răspuns: 

Proiectele finanțate sunt corelate în mod direct cu „nevoile organizaționale” și „nevoile instituționale” ale 

beneficiarilor.Proiectele vizează, în principal, planificarea strategică la nivelul administrației publice 

centrale și corelarea cu componenta bugetară, precum și capacitatea de coordonare și monitorizare a 

politicilor guvernamentale. Astfel, proiectele finanțate în cadrul acestei teme de evaluare susțin 

transpunerea acquis-ului comunitar. 

1. Care este progresul actual înregistrat de la 

adoptarea intervențiilor/acțiunilor la nivelul 

grupurilor țintă în raport cu obiectivul specific 1.1? 

1.c În ce măsură intervențiile/acțiunile finanțate 

sunt coerente în atingerea obiectivelor 

strategiilor naționale? 

Răspuns: 
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Tipurile de intervenții și beneficiarii sprijiniți s-au dovedit a fi relevane în raport cu strategiile naționale, în 

special în ceea ce privește corelarea acestora cu Strategia pentru consolidarea administrației publice 

pentru 2014-2020. 

1. Care este progresul actual înregistrat de la 

adoptarea intervențiilor/acțiunilor la nivelul 

grupurilor țintă în raport cu obiectivul specific 1.1? 

1.d Care sunt actorii și factorii "externi” care au 

influențat realizările înregistrate? 

Răspuns: 

Principalii factori externi care afectează implementarea programului sunt reprezentați de reorganizările 

instituționale frecvente și de instabilitatea cadrului legislativ, precum și de întârzierea înregistrată în 

îndeplinirea condiționalităților ex-ante (care, cel mai probabil, este un rezultat al primului factor). 

Instabilitatea cadrului legislativ și instituțional a avut mai multe efecte: 

1) a întârziat demararea proiectelor (luând în considerare modificările apărute la nivelul instituțiillor 

beneficiare); 

2) a încetinit acordul instituțional pentru înființarea programului; 

3) a afectat procesul de achiziții publice luând în considerare modificarea legislației în domeniul 

achizițiilor publice. 

Alte probleme identificate care au influențat realizările înregistrate sunt cele legate de disponibilitatea 

limitată a expertizei tehnice specifice relevante la nivel național.  

Un actor extern pozitiv care a avut un impact asupra implementării intervențiilor este reprezentat de 

CNCISCAP, luând în considerare rolul său în coordonare și în integrarea priorităților. 

 

1. Care este progresul actual înregistrat de la 

adoptarea intervențiilor/acțiunilor la nivelul 

grupurilor țintă în raport cu obiectivul specific 1.1? 

1.e Cum au influențat criteriile de eligibilitate 

propunerile de proiecte și formarea 

parteneriatelor în raport cu apelul de proiecte 

relevant temei de evaluare? 

Răspuns: 

Mecanismul de selecție (non-competitiv) permite selectarea unor proiecte coerente cu tema de evaluare 

1 și selectarea celor mai relevanți beneficiari finali (instituții/autorități centrale). În plus, criteriile de 

eligibilitate au influențat pozitiv conținutul documentațiilor de proiect și constituirea parteneriatelor. 
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1. Care este progresul actual înregistrat de la 

adoptarea intervențiilor/acțiunilor la nivelul 

grupurilor țintă în raport cu obiectivul specific 1.1? 

1.f În comparație cu programul operațional 

anterior (PODCA 2007-2013), cum a funcționat 

programul în ceea ce privește acțiunile și 

beneficiarii? 

Răspuns: 

În cadrul temei de evaluare 1, diferit față de perioada de programare 2007-2013, POCA și Acordul de 

Parteneriat 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 coerență mai 

strategică și o concentrare mai mare asupra priorităților naționale. O altă noutate a actualei perioade de 

programare este constituirea CNCISCAP care asigură coordonarea strategică a intervențiilor finanțate prin 

POCA. 

1. Care este progresul actual înregistrat de la 

adoptarea intervențiilor/acțiunilor la nivelul 

grupurilor țintă în raport cu obiectivul specific 1.1? 

1.g În ce măsură a fost luată în considerare 

experiența dobândită anterior și cea actuală în 

implementarea programului? 

Răspuns: 

SCAP oferă o acoperire strategică substanțială a POCA, iar CNCISCAP poate remedia riscul fragmentării sau 

relevanței scăzute a unor proiecte din perspectiva corelării cu strategiile naționale. Un aspect al PODCA 

care a fost preluat de POCA este mecanismul de selecție non-competitiv al proiectelor care prezintă o o 

valoare „sistemică” specifică. La nivel de proiect, experiența din perioada trecută de programare contribuie 

la asigurarea unui management financiar eficient al proiectelor. 

1. Care este progresul actual înregistrat de la 

adoptarea intervențiilor/acțiunilor la nivelul 

grupurilor țintă în raport cu obiectivul specific 1.1? 

1.h Cum au contribuit activitățile de comunicare 

la informarea potențialilor solicitanți și la 

creșterea vizibilității proiectelor finanțate? 

Răspuns: 

În ceea ce privește tema de evaluare 1, activitățile de comunicare sunt considerate adecvate pentru 

informarea potențialilor solicitanți și pentru creșterea vizibilității proiectelor finanțate. Informațiile sunt 

diseminate prin diferite mijloace de comunicare (de exemplu website-ul programului, helpdesk și 

evenimente de tip workshop-uri, caravane, etc.). De asemenea, CNCISCAP contribuie în mod direct la 

creșterea schimbului de informații între AM și ministerele de resort. 
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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? 

Răspuns: 

La nivel de program, un factor general pozitiv este reprezentat de sprijinul și asistența acordată 

beneficiarilor de către Autoritatea de Management. AM POCA este considerată ca având o abordare 

proactivă și receptivă în comunicarea cu beneficiarii.  Un alt factor pozitiv a constat în alocarea unui buget 

dedicat pentru dezvoltarea ideilor de proiecte în proiecte complete, aspect care a fost apreciat de 

beneficiari ca fiind pozitiv și util. Cu toate acestea, crearea unui nou sistem informatic a generat unele 

dificultăți pentru beneficiari în faza inițială a lansării acestuia. Este în continuare considerat că acesta nu 

este suficient de prietenos cu beneficiarii. De asemenea, beneficiarii consideră că MySMIS și procesul de 

depunere a cererilor de finanțare sunt prea solicitante din punct de vedere al volumului de muncă necesar 

pentru utilizarea/operarea acestuia.  

La nivelul proiectelor, un factor pozitiv constă în implicarea instituțiilor academice și actorilor internaționali 

(de exemplu Banca Mondială) care au furnizat expertiză tehnică de înaltă calitate. Totuși, problemele 

generate de desfășurarea achizițiilor publice și de elaborarea bugetului sunt considerate principalele 

dificultăți cu care se confruntă beneficiarii. Cu toate acestea, experiența PODCA a ajutat la educarea și 

pregătirea beneficiarilor în derularea proiectelor. 

3.  În ce măsură acțiunile întreprinse la nivelul 

programului ar fi putut fi realizate mai bine? 

(recomandări pentru îmbunătățiri de program 

viitoare) 

3.a În ce măsură facilitează logica de intervenție 

calitatea programului? 

Răspuns: 

Din perspectiva temei de evaluare 1, obiectivul specific 1.1. al POCA și rezultatele preconizate sunt 

concepute pentru a răspunde nevoilor reale ale autorităților centrale în ceea ce privește planificarea 

strategică și bugetarea unitară pe programe. 

3.  În ce măsură acțiunile întreprinse la nivelul 

programului ar fi putut fi realizate mai bine? 

(recomandări pentru îmbunătățiri de program 

viitoare) 

3.b 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? 

Răspuns: 
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Logica de intervenție a POCA aferentă temei de evaluare 1 este coerentă. De asemenea, legătura logică 

dintre obiectivele prevăzute, activitățile planificate și rezultatele preconizate prezintă un grad ridicat de 

coerență. 

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? 

Răspuns: 

Proiectele POCA nu necesită un volum de muncă excesiv în comparație cu alte activități similare finanțate 

prin alte programe. Gestionarea proiectelor finanțate în cadrul POCA este mai puțin solicitantă în 

comparație cu alte programe FESI care au fost implementate de către beneficiari. De asemenea, în 

comparație cu alte proiecte similare finanțate din programele UE, sarcinile administrative generate de 

implementarea proiectelor POCA sunt foarte reduse. 

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? 

Răspuns: 

Principalele probleme identificate sunt de natură externă și sunt legate de reorganizările frecvente la nivel 

instituțional și de modificările legislative. Aceste elemente fac și mai dificilă cooperarea interinstituțională. 

De asemenea, angajamentul factorilor de decizie este estențial pentru integrarea rezultatelor proiectelor 

în procesul intern de elaborare a politicilor instituționale. Cu alte cuvinte, îndeplinirea obiectivelor 

instituționale finale în conformitate cu strategia națională depinde, în mare măsură, de nivelul politic. Dacă 

factorii de decizie ai autorităților centrale nu susțin proiectele implementate, acestea nu vor avea impact 

asupra cadrului politic. În cele din urmă, cultura organizațională (cutumele administrative) poate fi un 

obstacol suplimentar pentru obținerea rezultatelor. 

6.  În ce măsură progresele înregistrate se 

datorează intervenției/acțiunilor finanțate? 

6. Cum au fost transpuse rezultatele obținute în 

atingerea obiectivelor/ priorităților strategiilor 

naționale? 

Răspuns: 
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Progresele financiare și fizice ale intervențiilor finanțate vor contribui la realizarea obiectivelor finale și a 

rezultatelor așteptate, în conformitate cu strategiile naționale. Fără sprijinul POCA, obținerea unor realizări 

similare nu ar fi fost posibilă, deoarece nu ar fi existat nici resursele financiare, nici capacitatea tehnică (de 

exemplu, sprijinul Băncii Mondiale) pentru atingerea unor astfel de rezultate. 

În această etapă a evaluării, chiar dacă nu toate proiectele aferente temei de evaluare 1 sunt finalizate, 

acestea produc schimbări la nivelul organizațiilor și la nivel individual (în ceea ce privește dezvoltarea 

competențelor și elaborarea de metodologii și instrumente). 

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? 

Răspuns: 

Până în prezent, programul a demonstrat un efect indirect pozitiv, care a impactat trei niveluri: nivelul 

individual, organizațional și instituțional. Efectele variază de la dezvoltarea abilităților personale legate de 

planificarea strategică, până la crearea de noi metodologii și proceduri pentru politicile bazate pe dovezi. 

8  În ce măsură efectele intervențiilor sunt 

sustenabile pe o perioadă lungă de timp? 

8.a Există elemente care ar putea afecta impactul 

și/ sau sustenabilitatea intervențiilor? 

Răspuns: 

POCA are o coerență internă foarte puternică. Importanța sustenabilității a fost evidențiată încă de la 

momentul depunerii cererilor de finanțare, permițând beneficiarilor să planifice toate măsurile necesare 

în acest sens. Astfel, fiecare proiect a avut în vedere deja măsuri administrative și alocarea unui buget 

pentru a asigura implementarea și integrarea rezultatelor în procesele administrative interne. Cu toate 

acestea, lipsa de interes de la nivel politic poate afecta sustenabilitatea și valorificarea efectelor POCA. 

8  În ce măsură efectele intervențiilor sunt 

sustenabile pe o perioadă lungă de timp? 

8.b Care sunt riscurile pentru sustenabilitatea 

proiectelor legate de strategiile naționale 

(inclusiv utilitatea rezultatelor proiectelor pe 

termen mediu și lung)? 

Răspuns: 

Capitalizarea rezultatelor se realizează la nivelul proiectelor, de către fiecare beneficiar în parte. La acest 

moment, nu există o capitalizare sistematică pe teme de evaluare (sau obiective specifice) la nivelul POCA. 

Pe termen lung,  acest aspect poate influența abordarea unitară generală propusă de program. 
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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)? 

9. În ce măsură intervențiile care au fost 

implementate în cadrul programului răspund 

într-adevăr nevoilor identificate inițial și evoluției 

acestora în timp? 

Răspuns: 

Planificarea strategică și bugetarea pe programe reprezintă un aspect esențial pentru administrația publică 

din România. Obiectivul specific. 1.1 și, mai precis, cele 13 proiecte finanțate care contribuie la tema de 

evaluare 1, au ca tematică principală abordată planificarea strategică și bugetarea pe programe. 
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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 

1. Care este progresul actual înregistrat de la 

adoptarea intervențiilor/acțiunilor la nivelul 

grupurilor țintă în raport cu obiectivul specific 1.1? 

1.a În ce măsură au fost îndeplinite obiectivele 

specifice ținând cont de indicatorii de program, 

comuni și specifici 

Răspuns: 

Tema de evaluare 2 prezintă o performanță bună din perspectiva implementării proiectelor. În plus, se 

estimează că valorile țintă ale indicatorilor la nivel de temă de evaluare/OS propuse pentru  anul 2023 să 

fie atinse. 

1. Care este progresul actual înregistrat de la 

adoptarea intervențiilor/acțiunilor la nivelul 

grupurilor țintă în raport cu obiectivul specific 1.1? 

1.b Cât de relevante au fost 

intervențiile/acțiunile finanțate în cadrul 

programului pentru nevoile diferitelor părți 

interesate (instituții și grupuri țintă)? 

Răspuns: 

Proiectele finanțate de POCA aferente acestei teme de evaluare se concentrează pe crearea de sisteme de 

calitate (ISO-CAF). Acest lucru va permite o utilizare mai mare a resurselor, un management eficient al 

personalului, asigurarea transparenței și responsabilității. În general, aceste măsuri răspund nevoii 

beneficiarilor de creștere a eficienței la nivel individual, organizațional și instituțional. 

1. Care este progresul actual înregistrat de la 

adoptarea intervențiilor/acțiunilor la nivelul 

grupurilor țintă în raport cu obiectivul specific 1.1? 

1.c În ce măsură intervențiile/acțiunile finanțate 

sunt coerente în atingerea obiectivelor 

strategiilor naționale? 

Răspuns: 

Tipul intervențiilor și beneficiarii eligibili sunt relevanți în raport cu strategiile naționale, în special în raport 

cu Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020.  

În mod specific, există o coerență substanțială cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a 

managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020. De exemplu, în cadrul OS 1.1, au fost 

finanțate nouă proiecte care se referă la aplicarea metodologiilor ISO și CAF în cadrul a nouă ministere.  
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1. Care este progresul actual înregistrat de la 

adoptarea intervențiilor/acțiunilor la nivelul 

grupurilor țintă în raport cu obiectivul specific 1.1? 

1.d Care sunt actorii și factorii "externi” care au 

influențat realizările înregistrate? 

Răspuns: 

Ca și în cadrul temei de evaluare 1, există mai mulți factori negativi externi care au influențat realizările 

înregistrate: 

• Instabilitatea cadrului legislativ; 

• Reorganizare instituțională frecventă; 

• Indisponibilitatea unei expertize tehnice adecvate. 

Existența CNCISCAP este considerată un factor pozitiv important pentru coordonarea și pentru 

eficientizarea procedurilor de coordonare în cadrul intervențiilor POCA. 

 

1. Care este progresul actual înregistrat de la 

adoptarea intervențiilor/acțiunilor la nivelul 

grupurilor țintă în raport cu obiectivul specific 1.1? 

1.e Cum au influențat criteriile de eligibilitate 

propunerile de proiecte și formarea 

parteneriatelor în raport cu apelul de proiecte 

relevant temei de evaluare? 

Răspuns: 

Mecanismul non-competitiv de selectare a proiectelor a evitat fragmentarea acestora și a încurajat 

formarea parteneriatelor. În general, criteriile de eligibilitate au contribuit la dezvoltarea proiectelor în 

deplină concordanță cu obiectivele SCAP. 

1. Care este progresul actual înregistrat de la 

adoptarea intervențiilor/acțiunilor la nivelul 

grupurilor țintă în raport cu obiectivul specific 1.1? 

1.f  În comparație cu programul operațional 

anterior (PODCA 2007-2013), cum a funcționat 

programul în ceea ce privește acțiunile și 

beneficiarii? 

Răspuns: 

În ceea ce privește tema de evaluare 2, cele mai importante noutăți ale POCA în comparație cu PODCA 

sunt: 

• Strategia de consolidare a administrației publice SCAP care definește principalele obiective și 

măsuri naționale de modernizare a administrației publice; 

• Comitetul Național pentru Coordonarea și Implementarea Strategiei de consolidare a 

administrației publice - CNCISCAP - care coordonează și prioritizează intervențiile finanțate; 



 
 

Pagina 18  

 

www.poca.ro 

 

• Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și 

instituții publice 2016-2020. 

1. Care este progresul actual înregistrat de la 

adoptarea intervențiilor/acțiunilor la nivelul 

grupurilor țintă în raport cu obiectivul specific 1.1? 

1.g  În ce măsură a fost luată în considerare 

experiența dobândită anterior și cea actuală în 

implementarea programului? 

Răspuns: 

Existența SCAP și CNCISCAP oferă o abordare strategică mult mai mare decât în cadrul PODCA. La nivel de 

proiect, experiența dobândită anterior de către beneficiari a fost esențială pentru succesul proiectelor. De 

asemenea, unele dintre proiecte au valorificat rezultatele proiectelor PODCA și au continuat dezvoltarea 

de acțiuni sinergice.  

1. Care este progresul actual înregistrat de la 

adoptarea intervențiilor/acțiunilor la nivelul 

grupurilor țintă în raport cu obiectivul specific 1.1? 

1.h Cum au contribuit activitățile de comunicare 

la informarea potențialilor solicitanți și la 

creșterea vizibilității proiectelor finanțate? 

Răspuns: 

În ceea ce privește tema de evaluare 2, activitățile de comunicare sunt considerate a fi adecvate pentru 

informarea potențialilor solicitanți și pentru creșterea vizibilității proiectelor finanțate. 

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? 

Răspuns: 

Ca și în cazul temei de evaluare 1, sprijinul și asistența oferite beneficiarilor de către reprezentanții AM 

POCA sunt considerate relevante și utile. Și în cadrul temei de evaluare 2, a fost alocat un buget specific 

pentru dezvoltarea de proiecte strategice considerate a fi utile și relevante. Configurarea unui nou sistem 

de monitorizare  (SMIS2014 + MySMIS) a întâmpinat unele dificultăți în faza inițială de implementare. Cu 

toate acestea, sistemul MySMIS încă nu este perceput ca fiind „prietenos” pentru mulți beneficiari. 

Principalele critici sunt legate de lipsa de flexibilitate, precum și de complexitatea diferitelor module. La 

nivel de proiect, derularea achizițiilor publice și managementul financiar sunt încă percepute dificile de 

beneficiarii temei de evaluare 2. 
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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) 

3.a În ce măsură facilitează logica de intervenție 

calitatea programului? 

Răspuns: 

Referitor la tema de evaluare 2, obiectivul specific 1.1 al POCA și rezultatele preconizate sunt concepute 

pentru a răspunde nevoilor reale ale autorităților centrale din perspectiva îmbunătățirii managementului 

calității. 

3.  În ce măsură acțiunile întreprinse la nivelul 

programului ar fi putut fi realizate mai bine? 

(recomandări pentru îmbunătățiri de program 

viitoare) 

3.b 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? 

Răspuns: 

Temele abordate în cadrul proiectelor (elaborarea standardelor de calitate/sistemului integrat de 

management, a sistemului de politici bazate pe dovezi, a instrumentului CAF și a sistemului de 

management al calității SR EN IS0 9001) sunt în concordanță cu următoarele obiective specifice din SCAP: 

OS II.6, IV.1 . IV.2, IV.3. Astfel, logica de intervenție a POCA aferentă temei de evaluare 2 este coerentă, 

fapt care conduce la identificarea și finanțarea celor mai eficiente proiecte. 

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? 

Răspuns: 

POCA este considerat a fi eficient în comparație cu alte programe naționale FSE similare. În plus, POCA 

este, de asemenea, mai eficient comparativ cu alte programe similare finanțate la nivelul UE. Luând ca 

valoare de referință volumul de muncă (echivalent cu normă întreagă) necesar pentru gestionarea a 1 

milion de euro (a se vedea tabelul de mai jos), POCA este mult mai puțin solicitant față de alte programe. 
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Figura nr. 1.   

 

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? 

Răspuns: 

Au fost identificate trei tipuri de factori care influențează într-o mare măsură posibilitatea atingerii 

rezultatelor proiectelor: 

• Angajamentul factorilor de decizie; 

• Instabilitatea cadrului legislativ și instituțional; 

• Cultura organizațională (cutumele administrative). 

De asemenea, luând în considerare faptul sunt implementate mai multe proiecte care vizează același 

domeniu de aplicare și obiective, ar putea exista o problemă de armonizare și de abordare unitară a acestei 

tematici. 

6.  În ce măsură progresele înregistrate se 

datorează intervenției/acțiunilor finanțate? 

6. Cum au fost transpuse rezultatele obținute în 

atingerea obiectivelor/ priorităților strategiilor 

naționale? 

Răspuns: 

0 1 2 3 4 5

FSE proiecte

FEDER project

organismului public

OT 11

National

Mai putin dezvoltat

Durata proiectului (13-36 luni)

POCA
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Toate rezultatele proiectelor corelate în mod direct cu stabilirea și introducerea unor sisteme de calitate. 

Rezultatele obținute vizează diferite niveluri: individual (dobândirea de abilități personale), organizațional 

(introducerea de noi proceduri/metodologii) și instituțional (noi aranjamente organizaționale și noi reguli 

interne privind managementul calității). 

Toate rezultatele obținute de beneficiari pe cele trei niveluri prezentate anterior se datorează POCA. 

Modificările generate de integrarea acestor rezultate la nivelul instituțiilor beneficiare, precum și 

rezultatele obținute în același domeniu din alte programe (FSE sau naționale), vor conduce la schimbări 

indirecte legate de optimizarea generală a administrației publice. 

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? 

Răspuns: 

POCA are impact neintenționat asupra dezvolării unor abilități individuale generale  (competențe TIC, 

abilități legate de consolidarea unor relații, etc.). Mai mult decât atât, POCA susține indirect 

implementarea eficientă a altor strategii naționale sectoriale. Până la acest moment, nu au fost identificate 

efecte negative nedorite. 

8  În ce măsură efectele intervențiilor sunt 

sustenabile pe o perioadă lungă de timp? 

8.a Există elemente care ar putea afecta impactul 

și/ sau sustenabilitatea intervențiilor? 

Răspuns: 

Toate proiectele finanțate în cadrul acestei teme de evaluare au prevăzute diferite pentru a asigura 

sustenabilitatea rezultatelor. Acestea variază de la asigurarea disponibilității resurselor umane după 

finalizarea proiectelor, la asigurarea finanțării sau integrarea procedurilor de calitate în procedurile 

administrative. De asemenea, se consideră extrem de importantă asigurarea implicării factorilor de decizie 

și a nivelului politic din cadrul instituțiilor beneficiare, pentru a crea conștientizare și angajament din partea 

acestora în vederea asumării rezultatelor proiectelor. 

8  În ce măsură efectele intervențiilor sunt 

sustenabile pe o perioadă lungă de timp? 

8.b Care sunt riscurile pentru sustenabilitatea 

proiectelor legate de strategiile naționale 

(inclusiv utilitatea rezultatelor proiectelor pe 

termen mediu și lung)? 

Răspuns: 
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Principalul risc este reprezentat de posibilitatea ca implementarea standardelor de calitate să fie doar o 

implementare formală, fără aplicabilitate practică. Stabilirea standardelor de calitate presupune trecerea 

de la o simplă conformitate la performanță și rezultate. Lipsa de interes și angajament politic poate, de 

asemenea, pune în pericol acest proces și asigurarea sustenabilității rezultatelor. 

9. În ce măsură intervențiile sunt relevante pentru 

nevoile identificate inițial și pentru posibila 

evoluție a acestor nevoi ulterior identificării 

inițiale?" (întrebare suplimentară)? 

9. În ce măsură intervențiile care au fost 

implementate în cadrul programului răspund 

într-adevăr nevoilor identificate inițial și evoluției 

acestora în timp? 

Răspuns: 

Literatura de specialitate subliniază faptul că încă există mai multe domenii de îmbunătățire în raport cu 

sistemele de management al calității și performanței. Prin urmare, POCA este în continuare relevant 

pentru acoperirea nevoilor administrației publice din România. 
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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 

1. Care este progresul actual înregistrat de la 

adoptarea intervențiilor/acțiunilor la nivelul 

grupurilor țintă în raport cu obiectivul specific 1.1? 

1.a În ce măsură au fost îndeplinite obiectivele 

specifice ținând cont de indicatorii de program, 

comuni și specifici 

Răspuns: 

Tema de evaluare 3 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 pentru anul 2023. 

1. Care este progresul actual înregistrat de la 

adoptarea intervențiilor/acțiunilor la nivelul 

grupurilor țintă în raport cu obiectivul specific 1.1? 

1.b Cât de relevante au fost 

intervențiile/acțiunile finanțate în cadrul 

programului pentru nevoile diferitelor părți 

interesate (instituții și grupuri țintă)? 

Răspuns: 

Proiectele răspund nevoilor beneficiarilor (la nivel individual/organizațional/instituțional) și sprijină 

ministerele în acoperirea nevoilor specifice. 

1. Care este progresul actual înregistrat de la 

adoptarea intervențiilor/acțiunilor la nivelul 

grupurilor țintă în raport cu obiectivul specific 1.1? 

1.c În ce măsură intervențiile/acțiunile finanțate 

sunt coerente în atingerea obiectivelor 

strategiilor naționale? 

Răspuns: 

Tipul intervențiilor și acțiunile proiectelor finanțate sunt relevante în raport cu „Strategia națională privind 

o mai bună reglementare 2014-2020”. Toate ministerele principale sunt implicate ca actori cheie în 

domeniul simplificării, iar proiectele dezvoltă o serie de activități în acest domeniu, cum ar fi: analiza 

actelor administrative, formularea de soluții de reglementare, redactarea planurilor de implementare, 

furnizarea de soluții IT, instruirea grupurilor țintă. Toate aceste acțiuni sunt abordate la un nivel strategic.  

1. Care este progresul actual înregistrat de la 

adoptarea intervențiilor/acțiunilor la nivelul 

grupurilor țintă în raport cu obiectivul specific 1.1? 

1.d Care sunt actorii și factorii "externi” care au 

influențat realizările înregistrate? 

Răspuns: 
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Principalii factori externi care afectează implementarea programului sunt reprezentați de instabilitatea 

cadrului politic/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 instituțiilor; 

2) schimbări la nivel ierarhic (inclusiv a responsabililor de proiecte); 

3) schimbarea la nivelul echipei de management/implementare a proiectelor. 

Instabilitatea cadrului instituțional produce efecte precum: 

1) întârzieri în demararea proiectelor (considerând modificările legate de natura instituțională a 

beneficiarilor); 

2) întârzieri la nivelul beneficiarilor în transmiterea documentelor contractuale. 

Un alt factor extern care trebuie luat în considerare este disponibilitatea redusă a forței de muncă 

specializată pentru unele proiecte, în special în ceea ce privește expertiza IT (este o cerință puternică de 

experți în acest domeniu, dar aceștia nu sunt interesați să lucreze în sectorul public) sau în ceea ce privește 

nevoia de implicare a experților de la nivel internațional. Proiectele cu componente de IT sunt, de 

asemenea, influențate de evoluția dramatică a sectorului IT și de soluțiile care trebuie adoptate, care se 

pot schimba într-un ritm rapid și care nu mai corespund în totalitate necesității identificate inițial cu ani în 

urmă. Mai mult decât atât, gradul scăzut de alfabetizare digitală a populației poate fi un element 

suplimentar care afectează negativ succesul proiectelor cu componente digitale implementate. de 

administrația publică centrală. 

1. Care este progresul actual înregistrat de la 

adoptarea intervențiilor/acțiunilor la nivelul 

grupurilor țintă în raport cu obiectivul specific 1.1? 

1.e Cum au influențat criteriile de eligibilitate 

propunerile de proiecte și formarea 

parteneriatelor în raport cu apelul de proiecte 

relevant temei de evaluare? 

Răspuns: 

Mecanismul non-competitiv de selectare a proiectelor permite o mai bună concentrare asupra specificului 

temei de evaluare 3, contribuind la creșterea eficienței rezultatelor obținute. Cu toate acestea, criteriile 

de eligibilitate au dovedit că au un impact asupra propunerilor de proiecte și asupra structurii 

parteneriatelor. 
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1. Care este progresul actual înregistrat de la 

adoptarea intervențiilor/acțiunilor la nivelul 

grupurilor țintă în raport cu obiectivul specific 1.1? 

1.f În comparație cu programul operațional 

anterior (PODCA 2007-2013), cum a funcționat 

programul în ceea ce privește acțiunile și 

beneficiarii? 

Răspuns: 

Comparativ cu strategia PODCA 2007-2013, intervențiile finanțate în cadrul temei de evaluare 3 din POCA 

au o abordare mai strategică și o concentrare crescută asupra priorităților naționale.  

Mai concret, SCAP identifică: 

• potențiali beneficiari din rândul ministerelor; 

• tipul de acțiuni și priorități. 

Acest lucru permite o concentrare mai mare asupra proiectelor strategice. Cu toate acestea, implicarea 

cetățenilor în rândul grupurilor țintă pare limitată. 

1. Care este progresul actual înregistrat de la 

adoptarea intervențiilor/acțiunilor la nivelul 

grupurilor țintă în raport cu obiectivul specific 1.1? 

1.g  În ce măsură a fost luată în considerare 

experiența dobândită anterior și cea actuală în 

implementarea programului? 

Răspuns: 

Lecțiile învățate din implementarea PODCA 2007-2013 au contribuit la dezvoltarea unei noi abordări în 

cadrul POCA, identificându-se: 

a. Necesitatea unei strategii generale de identificare și prioritizare. Acest aspect a fost rezolvat prin 

existența SCAP. 

b. Utilitatea existenței unei coordonări la nivel de politici, asigurată în cadrul perioadei curente de 

programare prin constituirea CNCISCAP. 

De asemenea, din punctul de vedere al beneficiarilor temei de evaluare 3, deși majoritatea dintre aceștia 

nu au fost parteneri de proiect în perioada de programare anterioară, consideră că experiența acumulată 

în cadrul PODCA 2007-2013 poate inluența următoarele elemente: 

▪ pregătirea cererii de finanțare; 

▪ eligibilitatea cheltuielilor și rambursarea acestora (management financiar); 

▪ desfășurarea activităților și obținerea rezultatelor (management operațional); 

▪ calitatea rezultatelor. 
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1. Care este progresul actual înregistrat de la 

adoptarea intervențiilor/acțiunilor la nivelul 

grupurilor țintă în raport cu obiectivul specific 1.1? 

1.h Cum au contribuit activitățile de comunicare 

la informarea potențialilor solicitanți și la 

creșterea vizibilității proiectelor finanțate? 

Răspuns: 

Activitățile de comunicare sunt adecvate pentru informarea potențialilor solicitanți și pentru creșterea 

vizibilității proiectelor finanțate. Informațiile sunt diseminate prin diferite mijloace de comunicare (de 

exemplu, website și evenimente pe teren). Se consideră că asistența oferită de structurile programului cu 

privire la solicitările de informații ale potențialilor beneficiari, furnizată prin telefon, e-mail, activități de 

helpdesk este considerată utilă. 

CNCISCAP crează contextul pentru îmbunătățirea schimbului de informații între AM și ministerele de 

resiort. 

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? 

Răspuns: 

A fost alocat un buget dedicat pentru dezvoltarea de proiecte strategice considerate a fi utile și relevante 

la nivel strategic național. Configurarea unui nou sistem de monitorizare a întâmpinat unele dificultăți în 

faza inițială de funcționare. Platforma MySMIS este considerată în prezent funcțională, însă se consideră 

că anumite aspecte ar putea fi îmbunătățite pentru eficientizarea utilizării acesteia de către beneficiari. 

Pentru majoritatea beneficiarilor, sprijinul primit din partea POCA este considerat cel mai important 

element care a facilitat implementarea proiectelor 

3.  În ce măsură acțiunile întreprinse la nivelul 

programului ar fi putut fi realizate mai bine? 

(recomandări pentru îmbunătățiri de program 

viitoare) 

3.a În ce măsură facilitează logica de intervenție 

calitatea programului? 

Răspuns: 

Logica de intervenție sprijină identificarea nevoilor relevante pentru tema de evaluare 3. 

3.  În ce măsură acțiunile întreprinse la nivelul 

programului ar fi putut fi realizate mai bine? 

3.b Cât de coerentă și de relevantă este logica 

intervenției în ceea ce privește relațiile cauzale 
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(recomandări pentru îmbunătățiri de program 

viitoare) 

dintre rezultatele propuse prin program și 

acțiunile întreprinse pentru atingerea lor? 

Răspuns: 

Teoria schimbării în legătură cu domeniul unei „mai bune reglementări” este plauzibilă, luând în 

considerare faptul că POCA își propune să dezvolte și să introducă acest concept. Acest lucru a contribuit 

la identificarea și selectarea celor mai eficiente proiecte. 

Cu toate acestea, rolul asistenței tehnice externe ar trebui luat în considerare cu precauție, deoarece ar 

putea reduce spațiul de învățare pentru personalul existent în administrația publică. 

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? 

Răspuns: 

Fără sprijinul POCA, proiectele corespunzătoare temei de evaluare 3 ar fi fost dificil de implementat. Cu 

toate acestea, dintr-o perspectivă comparativă, costurile generate de implementarea proiectelor finanțate 

de POCA sunt oarecum mai ridicate față de cele generate în cadrul unor proiecte similare. Acest aspect ar 

putea fi explicat prin implicarea unor furnizori de asistență tehnică cu costuri ridicate, a căror expertiză se 

poate dovedi esențială pentru implementarea unor astfel de proiecte strategice. 

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? 

Răspuns: 

În baza răspunsurilor formulare la întrebările de evaluare 1.d și 2, principalele provocări care cauzează 

întârzieri în implementarea proiectelor se referă la îndeplinirea condiționalităților ex-ante și la modificările 

legislative și reorganizările instituționale. În plus, în faza inițială a proiectelor, procedurile de achiziții 

publice necesită timp și uneori efort suplimentar din partea beneficiarilor. 

6.  În ce măsură progresele înregistrate se 

datorează intervenției/acțiunilor finanțate? 

6. Cum au fost transpuse rezultatele obținute în 

atingerea obiectivelor/ priorităților strategiilor 

naționale? 
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Răspuns: 

La momentul elaborării prezentului raport, progresele financiare și fizice actuale ale proiectelor finanțate 

în cadrul temei de evaluare 3 nu par a crea dificultăți din perspectiva atingerii țintelor stabilite pentru anul 

2023. 

În funcție de natura diferită a proiectelor, impactul asupra strategiilor naționale este perceput în mod 

diferit. În cazul proiectelor sistemice, există o legătură puternică a acestora cu Strategia națională de 

consolidare a administrației publice și cu condiționalitatea ex-ante. Proiectele cu accent sectorial 

contribuie la strategii tematice (de exemplu Strategia națională pentru protecția și promovarea drepturilor 

copilului 2014-2020). Cu toate acestea, proiectele par a fi mai orientate spre administrația publică decât 

spre dimensiunea civică. 

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? 

Răspuns: 

Programul a demonstrat mai multe efecte pozitive indirecte, la nivel individual, organizațional și 

instituțional. Efectele includ dezvoltarea competențelor personale legate de aplicarea și sistematizarea 

legislației, crearea de rețele și relații la diferite niveluri de guvernare, adoptarea de noi proceduri și 

metodologii, consolidarea (cu noi resurse și responsabilități) a unităților/departamentelor responsabile 

pentru elaborarea și evaluarea actelor normative. Până în prezent, nu au fost identificate efecte negative. 

8  În ce măsură efectele intervențiilor sunt 

sustenabile pe o perioadă lungă de timp? 

8.a Există elemente care ar putea afecta impactul 

și/ sau sustenabilitatea intervențiilor? 

Răspuns: 

Sustenabilitatea intervențiilor este corelată în mod direct cu relevanța acestora și este un aspect esențial 

care este asigurat la nivelul fiecărui proiect POCA. 

9. În ce măsură intervențiile sunt relevante pentru 

nevoile identificate inițial și pentru posibila 

evoluție a acestor nevoi ulterior identificării 

inițiale?" (întrebare suplimentară)? 

9. În ce măsură intervențiile care au fost 

implementate în cadrul programului răspund 

într-adevăr nevoilor identificate inițial și evoluției 

acestora în timp? 

Răspuns: 
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POCA adoptă o abordare sistemică, prin definirea unor activități precum, studii, analize de impact (inclusiv 

testul IMM, după caz), evaluări sistematice ale cadrului de reglementare privind domenii specifice, 

fundamentarea politicilor publice și creșterea calității reglementărilor, sistematizarea și simplificarea 

fondului activ al legislației. 

Mai mult decât atât, o activitate importantă prevăzută de POCA este reprezentată de dezvoltarea și 

implementarea sistemelor, procedurilor și mecanismelor de coordonare și consultare cu părțile interesate 

cu privire la implementarea, monitorizarea și evaluarea politicilor publice și a strategiilor. Toate aceste 

activități sunt relevante pentru administrația publică din România. 
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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 

1. Care este progresul actual înregistrat de la 

adoptarea intervențiilor/acțiunilor la nivelul 

grupurilor țintă în raport cu obiectivul specific 1.1? 

1.a În ce măsură au fost îndeplinite obiectivele 

specifice ținând cont de indicatorii de program, 

comuni și specifici 

Răspuns: 

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. 

1. Care este progresul actual înregistrat de la 

adoptarea intervențiilor/acțiunilor la nivelul 

grupurilor țintă în raport cu obiectivul specific 1.1? 

1.b Cât de relevante au fost 

intervențiile/acțiunile finanțate în cadrul 

programului pentru nevoile diferitelor părți 

interesate (instituții și grupuri țintă)? 

Răspuns: 

Interesul ridicat al ONG-urilor de a aplica în cadrul acestei teme de evaluare confirmă logica programului 

din perspectiva nevoilor identificate în rândul actorilor cheie relevanți.   

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 

alternative care acoperă consolidarea capacității administrative, inovarea politicilor publice, creșterea 

dialogului între societatea civilă și administrația publică, dezbaterea alegerilor de politici publice. 

1. Care este progresul actual înregistrat de la 

adoptarea intervențiilor/acțiunilor la nivelul 

grupurilor țintă în raport cu obiectivul specific 1.1? 

1.c În ce măsură intervențiile/acțiunile finanțate 

sunt coerente în atingerea obiectivelor 

strategiilor naționale? 

Răspuns: 

Strategiile naționale sunt pe deplin coerente cu scopul de a orienta instituțiile publice spre dialogul social 

cu ONG-urile și partenerii sociali. 
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1. Care este progresul actual înregistrat de la 

adoptarea intervențiilor/acțiunilor la nivelul 

grupurilor țintă în raport cu obiectivul specific 1.1? 

1.d  Care sunt actorii și factorii "externi” care au 

influențat realizările înregistrate? 

Răspuns: 

Până în prezent, nu au fost identificați factori externi care afectează implementarea intervențiilor. Cu toate 

acestea, se consideră că instabilitatea politicilor publice poate avea un impact asupra intervențiilor 

finanțate. 

1. Care este progresul actual înregistrat de la 

adoptarea intervențiilor/acțiunilor la nivelul 

grupurilor țintă în raport cu obiectivul specific 1.1? 

1.e Cum au influențat criteriile de eligibilitate 

propunerile de proiecte și formarea 

parteneriatelor în raport cu apelul de proiecte 

relevant temei de evaluare? 

Răspuns: 

Observațiile provenite din activitățile de evaluare vizează dimensiunea sectoarelor și a actorilor implicați 

de măsurile întreprinse în cadrul temei de evaluare 4. Criteriile de eligibilitate sau cerințele privind 

formarea parteneriatelor nu au creat dificultăți beneficiarilor. 

1. Care este progresul actual înregistrat de la 

adoptarea intervențiilor/acțiunilor la nivelul 

grupurilor țintă în raport cu obiectivul specific 1.1? 

1.f  În comparație cu programul operațional 

anterior (PODCA 2007-2013), cum a funcționat 

programul în ceea ce privește acțiunile și 

beneficiarii? 

Răspuns: 

Principala diferență între cele două programe este că în cadrul PODCA 2007-2013, ONG-urile nu erau 

eligibile. 

POCA a acordat o atenție specifică ONG-urilor și dimensiunii participative, în contextul OS 1.1; din câte se 

poate observa din activitățile de evaluare întreprinse, această abordare pare să conducă la atingerea 

obiectivelor stabilite. 

1. Care este progresul actual înregistrat de la 

adoptarea intervențiilor/acțiunilor la nivelul 

grupurilor țintă în raport cu obiectivul specific 1.1? 

1.g  În ce măsură a fost luată în considerare 

experiența dobândită anterior și cea actuală în 

implementarea programului? 

Răspuns: 
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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 de evaluare întreprinse până în acest moment, această abordare pare să conducă la atingerea 

obiectivelor stabilite. 

Experiența acumulată în trecut de către beneficiari este importantă din perspectiva asigurării următoarelor 

aspecte: 

▪ pregătirea cererii de finanțare; 

▪ eligibilitate cheltuielilor și rambursarea acestora (management financiar); 

▪ implementarea de de activități și obținerea de rezultate (management operațional); 

▪ calitatea rezultatelor. 

 

1. Care este progresul actual înregistrat de la 

adoptarea intervențiilor/acțiunilor la nivelul 

grupurilor țintă în raport cu obiectivul specific 1.1? 

1.h Cum au contribuit activitățile de comunicare 

la informarea potențialilor solicitanți și la 

creșterea vizibilității proiectelor finanțate? 

Răspuns: 

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. De asemenea, activitățile de 

comunicare pentru informarea potențialilor solicitanți și pentru creșterea vizibilității proiectelor finanțate 

întreprinse de autoritățile programului sunt considerate adecvate. 

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? 

Răspuns: 

Orientarea către procesul participativ și obiectivul de „deschidere” a procesului 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. Sprijinul primit din partea autorităților POCA este considerat 

important și eficient pentru a facilita implementarea proiectelor. 

3.  În ce măsură acțiunile întreprinse la nivelul 

programului ar fi putut fi realizate mai bine? 

(recomandări pentru îmbunătățiri de program 

viitoare) 

3.a În ce măsură facilitează logica de intervenție 

calitatea programului? 
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Răspuns: 

Scopul reorganizării cadrului instituțional prin creșterea acțiunilor integrate între autoritățile publice și 

ONG-urile/partenerii sociali urmărește să depășească concepția participării părților interesate ca simplu 

formalism. Apelurile de proiecte lansate și procesul general de implementare par a fi coerente cu această 

logică, iar din analiză efectuată rezultă o relevanță puternică a proiectelor pentru atingerea obiectivelor 

programului. 

3.  În ce măsură acțiunile întreprinse la nivelul 

programului ar fi putut fi realizate mai bine? 

(recomandări pentru îmbunătățiri de program 

viitoare) 

3.b 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? 

Răspuns: 

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 sectorul public, privat și 

promovarea propunerilor alternative pentru politici. 

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? 

Răspuns: 

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 a 

cererilor de finanțare. 

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? 

Răspuns: 
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La momentul elaborării prezentului raport, progresul din punct de vedere al implementării financiare și 

fizice nu prezintă aspecte problematice. 

6.  În ce măsură progresele înregistrate se 

datorează intervenției/acțiunilor finanțate? 

6. Cum au fost transpuse rezultatele obținute în 

atingerea obiectivelor/ priorităților strategiilor 

naționale? 

Răspuns: 

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. 

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? 

Răspuns: 

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. 

8  În ce măsură efectele intervențiilor sunt 

sustenabile pe o perioadă lungă de timp? 

8.a Există elemente care ar putea afecta impactul 

și/ sau sustenabilitatea intervențiilor? 

Răspuns: 

Interesul ridicat al ONG-urilor de a aplica în cadrul acestei teme de evaluare confirmă logica programului 

din perspectiva nevoilor identificate în rândul actorilor cheie relevanți.   

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 subiecte legate de consolidarea capacității administrative, inovarea politicilor publice, 

creșterea dialogului între societatea civilă și administrația publică, dezbaterea alegerilor de politici publice. 

8  În ce măsură efectele intervențiilor sunt 

sustenabile pe o perioadă lungă de timp? 

8.b Care sunt riscurile pentru sustenabilitatea 

proiectelor legate de strategiile naționale 
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(inclusiv utilitatea rezultatelor proiectelor pe 

termen mediu și lung)? 

Răspuns: 

Strategiile naționale sunt pe deplin coerente cu scopul de a orienta instituțiile publice spre dialogul social 

cu ONG-urile și partenerii sociali. 

9. În ce măsură intervențiile sunt relevante pentru 

nevoile identificate inițial și pentru posibila 

evoluție a acestor nevoi ulterior identificării 

inițiale?" (întrebare suplimentară)? 

9. În ce măsură intervențiile care au fost 

implementate în cadrul programului răspund 

într-adevăr nevoilor identificate inițial și evoluției 

acestora în timp? 

Răspuns: 

Până în prezent, nu au fost identificați factori externi care afectează implementarea. 
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Tema de evaluare 5 – Evaluarea măsurilor întreprinse pentru reforma managementului resurselor 

umane - OS 1.2. 

1. Care este progresul actual înregistrat de la 

adoptarea intervențiilor/acțiunilor la nivelul 

grupurilor țintă în raport cu obiectivul specific 1.2? 

1.a În ce măsură au fost îndeplinite obiectivele 

specifice ținând cont de indicatorii de program, 

comuni și specifici 

Răspuns: 

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 procentul de 60% 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 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 este de preferat să se limiteze evaluarea 

la dimensiunile descrise mai jos. 

1. Care este progresul actual înregistrat de la 

adoptarea intervențiilor/acțiunilor la nivelul 

grupurilor țintă în raport cu obiectivul specific 1.2? 

1.b Cât de relevante au fost 

intervențiile/acțiunile finanțate în cadrul 

programului pentru nevoile diferitelor părți 

interesate (instituții și grupuri țintă)? 

Răspuns: 

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. Proiectele sunt 

considerate foarte relevante atât pentru îmbunătățirea capacității organizației, cât și pentru îmbunătățirea 

nevoilor interne ale organizației și pentru organizarea instituțională. 

1. Care este progresul actual înregistrat de la 

adoptarea intervențiilor/acțiunilor la nivelul 

grupurilor țintă în raport cu obiectivul specific 1.2? 

1.c În ce măsură intervențiile/acțiunile finanțate 

sunt coerente în atingerea obiectivelor 

strategiilor naționale? 

Răspuns: 
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Actorii și tematica proiectelor sunt coerente cu SCAP în ceea ce privește nevoile și țintele propuse 

(rezultate provenite din analiza documentară); se poate astfel observa coerența apelurilor de proiecte 

lansate până în acest moment. 

În plus, conform rezultatelor analizei documentare, proiectele finanțate sunt în concordanță cu obiectivele 

specifice și acțiunile planificate în cadrul „Strategiei privind dezvoltarea funcției publice 2016-2020”. 

1. Care este progresul actual înregistrat de la 

adoptarea intervențiilor/acțiunilor la nivelul 

grupurilor țintă în raport cu obiectivul specific 1.2? 

1.d Care sunt actorii și factorii "externi” care au 

influențat realizările înregistrate? 

Răspuns: 

Problemele legate de instabilitatea cadrului instituțional și de reorganizările instituționale trebuie 

aprofundate pentru a verifica dacă și, eventual, cât de mult această caracteristică generală a influențat în 

mod specific implementarea proiectelor finanțate prin OS 1.2. De asemenea, condiționalitățile ex-ante în 

domeniul Resurse Umane au influențat și procesul de implementare. 

1. Care este progresul actual înregistrat de la 

adoptarea intervențiilor/acțiunilor la nivelul 

grupurilor țintă în raport cu obiectivul specific 1.2? 

1.e Cum au influențat criteriile de eligibilitate 

propunerile de proiecte și formarea 

parteneriatelor în raport cu apelul de proiecte 

relevant temei de evaluare? 

Răspuns: 

Apelurile 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 

Protecției Sociale). Potrivit sondajului de opinie aplicat în rândul beneficiarilor acestei teme de evaluare, 

principalele dificultăți întâmpinate în depunerea cererii de finanțare au fost reprezentate de elaborarea 

bugetului, precum și de înțelegerea condițiilor și a termenilor apelurilor de proiecte. Participanții la focus 

grup au recomandat consolidarea parteneriatelor interinstituționale în viitor. 

1. Care este progresul actual înregistrat de la 

adoptarea intervențiilor/acțiunilor la nivelul 

grupurilor țintă în raport cu obiectivul specific 1.2? 

1.f  În comparație cu programul operațional 

anterior (PODCA 2007-2013), cum a funcționat 

programul în ceea ce privește acțiunile și 

beneficiarii? 
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Răspuns: 

Abordarea sistemică a POCA în legătură cu managementul resurselor umane reprezintă o îmbunătățire în 

comparație cu abordarea urmărită în cadrul PODCA. Strategia SCAP, Strategia pentru Resurse Umane și 

condiționalitățile ex-ante au constituit diferențe majore și pozitive față de perioada anterioară de 

programare. Acestea au contribuit la concentrarea și eficientizarea proiectelor. 

1. Care este progresul actual înregistrat de la 

adoptarea intervențiilor/acțiunilor la nivelul 

grupurilor țintă în raport cu obiectivul specific 1.2? 

1.g  În ce măsură a fost luată în considerare 

experiența dobândită anterior și cea actuală în 

implementarea programului? 

Răspuns: 

Logica programului în cadrul OS 1.2 este strâns corelată cu rezultatele evaluării PODCA și cu obiectivele 

celor mai relevante documente / strategii care interacționează cu POCA (evaluare ex-ante, Acord de 

parteneriat, SCAP etc.). Toate acestea subliniază necesitatea implementării unei politici integrate pe 

termen lung pentru o gestionare coerentă și unitară a resurselor umane în administrația publică. 

1. Care este progresul actual înregistrat de la 

adoptarea intervențiilor/acțiunilor la nivelul 

grupurilor țintă în raport cu obiectivul specific 1.2? 

1.h Cum au contribuit activitățile de comunicare 

la informarea potențialilor solicitanți și la 

creșterea vizibilității proiectelor finanțate? 

Răspuns: 

Dincolo de funcțiile lor generale, activitățile de comunicare și consultare desfășurate în legătură cu 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 este 

considerat adecvat. Nivelul de detaliu al informațiilor furnizate de AM POCA este apreciat de beneficiari. 

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? 

Răspuns: 
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AM POCA a avut un rol important în relația cu instituțiile centrale (reprezentate în CNCISCAP) pentru a 

identifica proiectele prioritare care pot fi propuse pentru finanțarea în cadrul programului. Scopul a fost 

de a prioritiza și facilita participarea la apelurile de proiecte.  

Observații privind necesitatea simplificării procedurilor și a înregistrării cheltuielilor bugetare au fost 

colectate din aplicarea sondajelor de opinie și din interviurile realizate cu beneficiarii acestei teme de 

evaluare. Sprijinul primit de la organismele POCA a facilitat implementarea proiectelor. Participanții la 

focus group au evidențiat faptul că platforma informatică MySMIS creează dificultăți semnificative în 

utilizare. Aceștia menționează că limita de spațiu aferentă explicațiilor bugetare, operarea tehnică a 

platformei, precum și gestionarea în timp real a documentelor trimise sunt cele mai problematice aspecte 

ale platformei. 

3.  În ce măsură acțiunile întreprinse la nivelul 

programului ar fi putut fi realizate mai bine? 

(recomandări pentru îmbunătățiri de program 

viitoare) 

3.a În ce măsură facilitează logica de intervenție 

calitatea programului? 

Răspuns: 

Pentru tema de evaluare 5, obiectivul specific OS 1.2 fundamentează teoria schimbării de la rezultatul 

scontat până la realizări. De asemenea, SCAP (în special OS I și II) consolidează legătura logică dintre POCA 

și proiectele finanțate în cadrul acestei intervenții. Proiectele selectate sunt concentrate pe nevoile 

principale și rezultatul așteptat în cadrul OS 1.2. 

3.  În ce măsură acțiunile întreprinse la nivelul 

programului ar fi putut fi realizate mai bine? 

(recomandări pentru îmbunătățiri de program 

viitoare) 

3.b 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? 

Răspuns: 

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. 

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? 
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Răspuns: 

Complexitatea proiectelor este în general atât de ridicată încât, fără POCA, beneficiarii ar putea 

implementa activitățile cu mari dificultăți (sau nu le-ar realiza deloc). 

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? 

Răspuns: 

O dificultate în implementarea intervențiilor a fost reprezentată de „cererea” scăzută din partea 

ministerelor de resort. AM a încercat să depășească această problemă prin deschiderea unui dialog în 

cadrul CNCISCAP și încercând să stimuleze pregătirea proiectelor într-o etapă timpurie. Necesitatea 

monitorizării constante a legislației „fluctuante” în domeniu trebuie luată în calcul. Platforma de operare 

MySMIS creează unele dificultăți în utilizarea sa și ar trebui luată în considerare îmbunătățirea ulterioară 

a acesteia. 

6.  În ce măsură progresele înregistrate se 

datorează intervenției/acțiunilor finanțate? 

6. Cum au fost transpuse rezultatele obținute în 

atingerea obiectivelor/priorităților strategiilor 

naționale? 

Răspuns: 

Nevoile identificate în cadrul strategiilor naționale sunt luate în considerare în cadrul celor 5 proiecte 

selectate pentru această temă de evaluare, care tratează toate aspectele legate de managementul 

resurselor umane. Cei trei respondenți la sondajul de opinie aplicat consideră că proiectele implementate 

sunt relevante sau foarte relevante pentru atingerea obiectivelor Strategiei de consolidare a administrației 

publice 2014-2020. 

Mai mult decât atât, activitățile proiectelor și rezultatele așteptate ale acestora sunt în concordanță cu 

„Strategia privin dezvoltarea serviciului public 2016-2020” și cu cele 4 obiective specifice ale acesteia 

legate de sistemele de management și IT pentru resursele umane, sistemele de evaluare, salarizare, 

sistemele de motivare și sesiunile de formare. 

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? 

Răspuns: 
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Implementarea proiectelor este în curs de desfășurare, așa cum arată nivelul indicatorilor de rezultat. Ca 

urmare, atât în sondajul de opinie aplicat, cât și în interviurile realizate, nu a fost evidențiat până acum un 

efect nedorit relevant. 

8  În ce măsură efectele intervențiilor sunt 

sustenabile pe o perioadă lungă de timp? 

8.a Există elemente care ar putea afecta impactul 

și/ sau sustenabilitatea intervențiilor? 

Răspuns: 

Până în prezent niciun proiect nu a fost finalizat. Aproape toate proiectele sunt încă în stadiul de planificare 

a activităților/stadiu incipient de implementare și în acest moment este dificil să se prevadă problemele 

legate de sustenabilitatea/replicabilitatea viitoare a rezultatelor obținute. 

8  În ce măsură efectele intervențiilor sunt 

sustenabile pe o perioadă lungă de timp? 

8.b Care sunt riscurile pentru sustenabilitatea 

proiectelor legate de strategiile naționale 

(inclusiv utilitatea rezultatelor proiectelor pe 

termen mediu și lung)? 

Răspuns: 

Temerea principală a beneficiarilor este legată de posibilele dificultăți cauzate de modificările care ar putea 

apărea la nivelul cadrului legislativ, în special modificările legislative privind resursele umane, care ar crea 

probleme semnificative pentru post-finanțarea corespunzătoare a proiectelor. Din această perspectivă, 

sustenabilitatea proiectelor este percepută ca fiind extrem de dependentă de cadrul legislativ și de 

modificările care pot apărea. 

 

9. În ce măsură intervențiile sunt relevante pentru 

nevoile identificate inițial și pentru posibila 

evoluție a acestor nevoi ulterior identificării 

inițiale?" (întrebare suplimentară)? 

9. În ce măsură intervențiile care au fost 

implementate în cadrul programului răspund 

într-adevăr nevoilor identificate inițial și evoluției 

acestora în timp? 

Răspuns: 

Literatura de specialitate confirmă că nevoile identificate de POCA sunt încă valabile. Aceste nevoi sunt 

luate în considerare în cele 5 proiecte selectate pentru această temă de evaluare. Aceste proiecte 

abordează toate problemele legate de gestionarea resurselor umane. Beneficiarii cunosc foarte bine 

nevoile care au stat la baza dezvoltării ideilor de proiecte, iar acestea avut un accent puternic pentru 

adresarea unor astfel de nevoi.  
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III. Concluzii s i recomanda ri 

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 

C1: POCA adresează principalele nevoi legate direct de bugetarea pe programe si planificarea strategică la 

nivel de rezultate/obiective așteptate. O confirmare a relevanței nevoilor provine și din Recomandarea 

specifică de țară nr. 5 (2019)1. Mai mult decât atât, proiectele POCA sunt corelate cu nevoile părților 

interesate. Într-adevăr, proiectele vizează rezolvarea problemelor autorităților publice centrale legate de 

capacitatea scăzută de elaborare și coordonare a programelor și planurilor naționale, consolidarea 

procesului de luare a deciziilor bazată pe dovezi solide. Prin urmare, proiectele vizează implementarea 

planificării strategice și îmbunătățirea capacității de programare internă a beneficiarilor. 

C2: Din punct de vedere al eficienței (management administrativ), tema de evaluare 1 din cadrul POCA 

funcționează bine, o dovadă în acest sens fiind performanța bună în termeni de valori atinse pentru 

indicatorii stabiliți. Programul este perceput ca fiind clar, coerent și flexibil, chiar și prin comparație cu alte 

programe FESI. Autoritatea de Management a POCA este percepută de către beneficiari ca fiind proactivă 

și receptivă. Cu toate acestea, principalele probleme interne ale programului sunt legate de sistemul on-

line MySMIS, care nu este perceput de beneficiari ca fiind ușor de utilizat. La nivel de proiecte, achizițiile 

publice reprezintă principalele probleme întâmpinate de către beneficiari. De asemenea, din acest motiv, 

dar nu numai, mai mulți beneficiari au ales să fie sprijiniți în implementarea intervențiilor de organizații 

internaționale (de exemplu, Banca Mondială). Acest rezultat a fost o alegere strategică, luând în 

considerare faptul că Banca Mondială a furnizat expertize de înaltă calitate, care nu ar fi fost disponibile 

altfel pe piața internă de consultanță. În plus, experiența și lecțiile învățate din PODCA au contribuit la 

pregătirea eficientă a beneficiarilor în derularea proiectelor. Ca factori negativi externi care influențează 

obținerea rezultatelor pot fi amintiți schimbările organizaționale frecvente și instabilitatea instituțională. 

C3: POCA este un program eficace, care permite atingerea unor rezultate considerabile la nivelul 

beneficiarilor pe mai multe planuri: creșterea competențelor personale în ceea ce privește planificarea 

strategică și bugetarea pe programe, introducerea metodologiilor și procedurilor pentru îmbunătățirea 

dezvoltării politicilor bazate pe dovezi, îmbunătățirea cooperării dintre ministere și instituțiile subordonate 

acestora, elaborarea actelor legislative pentru a eficientiza și moderniza administrația publică din 

România. 

 
1 ”Asigurarea faptului că inițiativele legislative nu subminează siguranța juridică prin îmbunătățirea calității și 
predictibilității procesului de luare a deciziilor”, (RECOMANDAREA CONSILIULUI, privind Programul Național de 
Reformă al României din 2019 și emiterea unui aviz al Consiliului privind Programul de convergență al României din 
2019, - p. 10) 
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Ca efecte pozitive neintenționate, proiectele sprijină dezvoltarea abilităților soft (de exemplu, în domeniul 

IT sau în domeniul managementului de proiecte UE), precum și a altor strategii naționale. De exemplu, în 

cazul proiectului „Îmbunătățirea capacității de planificare strategică și de gestionare a Programului 

Național de Sănătate Publică (cod 118349)”, POCA sprijină Ministerul să adopte o bugetare pe program, 

dar și să reorganizeze funcțiile strategice prevăzute de Programul național de sănătate publică.  

C4: Există, de asemenea, un efect secundar nedorit pe termen lung asupra ecosistemului general din 

domeniul consultanței. Limitarea externalizării de pe piața internă (consultanță internă) și recurgerea 

sistematică la instituțiile internaționale poate avea un impact asupra disponibilității generale a resurselor 

de calitate la nivel național. Acest fapt poate avea un impact negativ nu numai  asupra posibilității de a 

dispune de resurse interne de calitate, ci și asupra utilizării sectorul privat ca fiind un canal de recrutare. 

C5: În ceea ce privește sustenabilitatea, proiectele asigură disponibilitatea resurselor (umane și 

financiare), însă asigurarea acesteia este dependentă de interesul/angajamentul factorilor de decizie 

politică care pot stabili continuitatea rezultatelor. În cadrul proiectelor sunt planificate activități de 

capitalizare internă, dar nu există activități de valorificare generală a rezultatelor obținute, care să permită 

beneficiarilor să interacționeze cu alți factori interesați de același domeniu, pentru a face schimb de 

metodologii și experiențe profesionale dobândite în urma proiectelor derulate și apoi să stabilească 

împreună bune practici și îndrumări la nivel național. 

Recomandări:  

R1: Cu privire la domeniul achizițiilor publice (C2): pentru proiectele mari (mai mari de 1 milion de euro), 

ar trebui incluse în cererile de finanțare următoarele cerințe/sugestii: 

• Consultarea pieței cu privire la disponibilitatea ofertelor și la livrarea serviciilor și bunurilor; 

• Utilizarea acordului-cadru ca metodă de contractare. 

R2: Cu privire la reorganizările instituționale/organizaționale (C2): ar trebui incluse în ghidul solicitantului 

următoarele cerințe/sugestii: 

• Responsabilul de proiect să nu facă parte din conducerea instituției (director) și să fie nominalizat 

în cererea de finanțare și un responsabil adjunct al proiectului; 

• Un membru al echipei de proiect să aibă competențe legale pentru a interveni în caz de modificări 

organizaționale/instituționale; 

• Delegarea responsabilităților proiectului către mai multe persoane din cadrul instituției; 

• Colectarea de date/informații și comunicarea acestora către conducerea organizației, în paralel cu 

raportarea către POCA/la fiecare trei luni. 

R3: Cu privire la valorificarea rezultatelor (C5): stabilirea unei comunități profesionale de practică (grup 

de specialiști în domeniul planificării strategice și bugetării pe programe) pentru a permite schimbul de 

bune practici și metodologii. O astfel de comunitate ar aduce următoarele beneficii: 
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a) Abordare unitară la nivelul autorităților beneficiarilor privind planificarea strategică și 

bugetarea pe programe; 

b) Vizibilitatea proiectelor și conștientizarea rezultatelor la nivel politic; 

c) Managementul adecvat al cunoștințelor și sprijinirea replicării rezultatelor proiectelor; 

d) Orientarea abordării către nivelul local și regional. 

Comunitatea de practică/grupul de specialiști poate utiliza ca facilitate virtuală o platformă web dedicată 

acestui scop (a se vedea Planul de acțiune A). Comunitatea de practică, prin intermediul platformei web, 

se poate implica în dezvoltarea de sinergii cu alte programe FESI (precum POAT și POCU) și poate produce 

parteneriate/colaborări cu organizații cu profil internațional (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare 

Economică; Banca Mondială, Comisia Europeană etc.). De asemenea, prin intermendiul platformei, se pot 

organiza: 

o Evenimente pentru a promova activitățile POCA către un public mai larg și către actorii 

politici; 

o Atelier de lucru cu un conținut tehnic ridicat/webinar; 

o Bază on-line de bune practici și manual de învățare reciprocă. 

Platforma poate fi organizată în special pentru tema de evaluare 1 sau poate fi generală. 

 

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 

C1: POCA este relevant atât pentru nevoile generale legate de reforma administrației publice din România, 

cât și pentru nevoile specifice ale beneficiarilor. POCA abordează principalele probleme identificate în 

recenzia literaturii de specialitate: 

- 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. 

Mai mult decât atât, POCA abordează nevoile beneficiarilor, deoarece susține crearea de sisteme de 

calitate (ISO-CAF). Aceasta va permite creșterea eficienței generale a beneficiarilor la nivel individual, 

organizațional și instituțional. 

C2: Din perspectiva eficienței, programul înregistrează un grad de atingere al țintelor de 37%, pentru tema 

de evaluare 2, nivel relativ scăzut având în vedere faptul că beneficiarii acestor proiecte sunt reprezentați 

ai instituțiilor publice centrale, dar justificat prin faptul că toate proiectele se află încă în implementare. 

Totodată, a fost evidențiat faptul că au existat întârzieri în lansarea apelurilor de proiecte, ca urmare a 
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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 acestea 

fiind încă în implementare, este estimat ca obiectivele să fie atinse în proporție de 100% la finalul anului 

2023.  

Din punct de vedere al eficienței (management administrativ), în ciuda faptului că derularea proiectelor 

POCA necesită un volum intens de muncă, această sarcină de lucru este percepută ca fiind egală sau mai 

mică față de alte programe FSE, în timp ce asistența oferită de POCA este considerată foarte utilă și 

eficientă. Cu toate acestea, problema principală este legată de procesul de achiziții publice și de calitatea 

(scăzută) a furnizorilor de servicii. Problemele legate de achizițiile publice afectează performanța 

proiectelor, deoarece pot cauza întârzieri în implementarea activităților.   

C3: În ceea ce privește eficacitatea, rezultatele au fost observate la toate cele trei niveluri: individual, 

organizațional și instituțional:  

• La nivel individual, POCA a dezvoltat abilități personale specifice, legate de managementul calității, 

de autoevaluare și introducerea unui sistem unitar. Pe lângă cunoștințele specifice, au fost 

obținute și abilități generale.  

• La nivel organizațional, cele mai importante rezultate au fost diseminarea sistematică a bunelor 

practici, adoptarea de instrumente independente pentru monitorizarea și evaluarea politicilor 

publice, precum și crearea sistemelor de calitate ISO și CAF.  

• La nivel instituțional, POCA sprijină crearea/activarea unităților specifice dedicate monitorizării și 

evaluării impactului și a implementării noilor reguli interne privind mecanismul de monitorizare și 

evaluare. 

Toate rezultatele de mai sus trebuie considerate ca fiind un efect net al POCA și că acestea, împreună cu 

contribuția din alte programe (FSE sau naționale) vor conduce la optimizarea generală a administrației 

publice din România.  

Cu toate acestea, există mai multe provocări care pot afecta rezultatul final al proiectelor: 

• Principalul risc este ca implementarea standardelor de calitate să fie doar formală. Stabilirea 

standardelor de calitate are rolul de a transforma abordarea de la o simplă conformitate 

administrativă la una bazată pe performanța rezultatelor. Lipsa de interes și angajament poate fi 

de asemenea un obstacol în atingerea rezultatelor finale.  

• Multe proiecte implementează în paralel sisteme de calitate ISO și CAF fără a avea un schimb 

sistematic de experiențe și metodologii. Acest lucru poate pune în pericol abordarea unitară 

generală. 

C4: Proiectele au luat în calcul toate măsurile pentru a asigura sustenabilitatea. Aceste măsuri variază de 

la disponibilitatea resurselor umane, până la finanțarea și integrarea procedurilor de calitate în procedurile 
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administrative. De asemenea, se dorește asigurarea implicării conducerii și a nivelului de decizie politic 

pentru a crește gradul de conștientizare și angajament față de rezultatele proiectelor. Cu toate acestea, 

principalul risc este ca implementarea standardelor de calitate să fie doar una formală. Lipsa de interes și 

angajament politic poate pune în pericol acest proces de valorificare. 

Recomandări 

R1: În ceea ce privește procesul de achiziții publice (C2), problema esențială este legată de selectarea 

furnizorilor de calitate. Pe lângă problemele procedurale, prețul (cel mai scăzut) este utilizat drept criteriu 

de atribuire. Reforma CE din 2014 privind achizițiile publice susține utilizarea criteriului privind cea mai 

avantajoasă ofertă din punct de vedere economic. Aceasta implică utilizarea unor criterii calitative care 

ajută Autoritatea Contractantă să evalueze ofertele primite. Cu toate acestea, stabilirea criteriilor pentru 

oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic (MEAT) pentru contractele POCA necesită 

abilități tehnice considerabile, iar beneficiarii finali pot avea nevoie de consultanță externă. Oferirea de 

grile de evaluare orientate către selecția proiectelor CAF/ISO (de asemenea, rezultat al unui atelier specific 

cu beneficiari finali selectați) poate ajuta beneficiarii acestor intervenții. 

R2: Referitor la sustenabilitate (C4): adoptarea sistemelor de calitate rămâne o provocare foarte mare 

pentru cultura din administrația publică, de aceea este importantă construirea unei comunități 

profesionale care implică atât sectorul privat, cât și public. Pe de o parte, este necesară implicarea unui 

funcționar public foarte experimentat, capabil să conducă procesul și să organizeze mediul instituțional. 

Pe de altă parte, sectoarele private asigură o calitate mai ridicată. Stabilirea unei comunități de practică 

poate fi realizată prin organizarea unui eveniment/atelier de lucru axat tematic pe CAF și ISO, bazat pe 

învățare reciprocă (peer to peer), în cadrul căruia să fie implicați specialiști din mediul privat și din 

administrația publică. POCA poate avea un rol clar în acest sens, prin crearea oportunității privind utilizarea 

unei platforme POCA mai extinsă (a se vedea recomandările din cadrul temei de evaluare 1). Comunitatea 

de practică poate stabili standarde și proceduri comune care ar putea ajuta, pe de o parte, la consolidarea 

utilizării CAF/ISO și a abordării unitare în administrația publică, iar pe de altă parte, la îmbunătățirea 

calității furnizorilor de servicii. 

 

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 

C1: POCA are un grad ridicat de relevanță generală, deoarece: 

• Proiectele abordează nevoile administrațiilor publice din România în termeni de inițiativă 

legislativă bazată pe calitatea și predictibilitatea luării deciziilor, consultări adecvate cu părțile 

interesate, evaluări de impact eficiente, simplificare. Aceste nevoi sunt încă prezente la nivel 

național (a se vedea Recomandarea specifică de țară nr. 5). 
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• Acțiunile proiectelor sunt relevante pentru atingerea obiectivelor „Strategiei naționale privind o 

mai bună reglementare 2014-2020”. Principalele autorități publice centrale sunt implicate ca 

actori cheie în domeniul simplificării. 

• Proiectele răspund nevoilor beneficiarilor (la nivel individual/organizațional/instituțional) și 

sprijină autoritățile publice centrale în respectarea acquis-ului comunitar. 

În concluzie, logica de intervenție pentru „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 decât atât, indicatorii specifici acoperă rezultatele 

și realizările. 

C2: Eficiența acestei teme de evaluare trebuie considerată pozitivă; în baza proiectelor finalizate și a celor 

aflate în implementare, programul înregistrează un grad de atingere al țintelor de 69%2 și este estimat ca 

obiectivele să fie atinse în proporție de 100% la finalul anului 2023.  

Problemele legate de implementarea proiectelor derivă din: 

• respectarea condiționalităților ex-ante care întârzie demararea operațiunilor; 

• modificările legislative și reorganizările instituționale (mai ales în faza inițială a implementării 

programului); 

• procedurile de achiziții publice care necesită timp și efort suplimentar; 

• sistemul informatic MySMIS care nu este considerat complet funcțional. 

C3: Din punct de vedere al eficacității, majoritatea proiectelor au o abordare sistemică ce are ca scop 

îmbunătățirea pe orizontală a capacității administrative la nivel național. Unele proiecte au o abordare 

sectorială, vizând astfel rezolvarea unor lipsuri clare, de exemplu în sectorul fiscal sau agricol. De 

asemenea, există proiecte care răspund unor nevoi esențiale, precum răspunsul la o procedură UE. 

Majoritatea proiectelor vizează îmbunătățirea calității reglementărilor (acte normative, proceduri etc.), 

precum și procesul de inițiere, adoptare, implementare și evaluare a acestora. Mai mult, există proiecte 

care vizează în special simplificarea legislației și reducerea sarcinilor administrative (o mai bună 

reglementare). Totodată, există proiecte care inovează modalitatea de furnizare a serviciilor de către 

administrația publică, în special aplicând soluții IT. Formarea funcționarilor publici este o componentă 

importantă a proiectelor, în timp ce implicarea societății civile necesită o cercetare mai amănunțită.  

C4: Un factor extern important care afectează rezultatele intervențiilor este reprezentat de lipsa alinierii 

instituționale și politice, adică lipsa corelării între instituții și factorii politici de decizie. Acesta este, de 

exemplu, cazul legilor și evaluărilor de impact. Dacă procesul legislativ nu este legat de analiza ex-ante și 

nu există o atenție politică suficientă, rezultatul evaluării impactului nu va fi conectat la procesul de 

 
2 La finalul anului 2019, gradul de atingere pentru fiecare indicator aferent temei de evaluare 3 a fost: 5S3 – 100%, 5S5 
– 0%, 5S7 – 21%, 5S41 – 100%, 5S40 – 100%, 5S42 – 100%, 5S43 – 100%, 5S46 – 2/85%. Astfel, gradul mediu de atingere al țintelor 
la nivelul anului 2019 este de 69. 
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elaborare a legii. În plus, proiectele implică adesea alte administrații, adică furnizează activități de 

dezvoltare a capacității chiar în afara beneficiarilor finali. Cooperarea interinstituțională este esențială 

pentru succesul proiectelor. 

C5: Din perspectiva sustenabilității, proiectele au pus în aplicare strategii pentru a asigura sustenabilitatea 

rezultatelor. De asemenea, în multe cazuri, proiectele oferă instruire și asistență nu numai beneficiarilor 

finali, ci și altor administrații (locale). De exemplu, proiectele pot instrui funcționarii publici ai autorităților 

regionale sau locale, precum și ai altor autorități centrale. Prin urmare, sustenabilitatea depinde și de 

însușirea rezultatelor de către administrația publică care beneficiază de sprijinul proiectelor. 

Recomandări 

R1: Menținerea aceluiași nivel ridicat de sprijin acordat beneficiarilor (C2) și introducerea unor 

îmbunătățiri tehnice, respectiv modernizarea platformei în baza feedback-urilor primite de la beneficiarii 

care au utilizat-o. 

R2: Introducerea posibilității de redimensionare a bugetului (C2) pentru proiectele care, așa cum se poate 

întâmpla, au fost elaborate cu mult timp înainte de implementarea lor efectivă, în special atunci când 

acestea au în vedere soluții IT: acest aspect poate fi luat în considerare în contextul în care ar fi necesară 

actualizarea soluțiilor adoptate în baza evoluției sectorului IT. Modificările ar trebui limitate la nivelul de 

detaliere al cheltuielilor. 

R3: Evaluarea importanței creșterii acțiunilor de vizibilitate externă (C5), atunci când implicarea mai mare 

a cetățenilor și a IMM-urilor pare să fie funcțională pentru proiecte. 

R4: Asigurarea că asistența tehnică externă este puternic concentrată pe transferul de capacități către 

echipa internă (C3). Când este posibil, se recomandă optarea pentru proceduri de achiziții care vizează 

selectarea celui mai avantajos furnizor de asistență tehnică din punct de vedere economic (a se vedea 

recomandările aferente temei de evaluare 2). 

R5: În mod similar cu tema de evaluare 1, este importantă înființarea unei facilități (comunități sau 

platformă web) pentru a valorifica rezultatele nu numai la nivel de proiecte (C5), ci și la nivel orizontal, 

pe același tip de proiecte. Concentrarea platformei în jurul unor teme poate oferi un instrument pentru a 

centraliza grupuri de proiecte, împreună cu profesioniști în domeniu.  

R6: În cele din urmă, având în vedere valoarea adăugată semnificativă a POCA în cadrul temei de evaluare 

3, se constată că este necesar să se asigure existența unui program cu aceeași misiune în raport cu 

intervențiile reflectate de tema 3 în următoarea perioadă de programare. 

 

 



 
 

Pagina 49  

 

www.poca.ro 

 

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 

C1: Din perspectiva relevanței, 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. Proiectele POCA implementate în 

cadrul acestei teme de evaluare sunt puternic corelate cu nevoile părților interesate, în special cu nevoia 

ONG-urilor de a-și consolida participarea la dezbateri publice și la formularea de politici publice alternative. 

Evaluarea a constatat un efort notabil din partea beneficiarilor în cadrul inițiativelor finanțate, confirmând 

implicarea ridicată a beneficiarilor în acest tip de activități. 

C2: POCA s-a dovedit a fi eficient: toți indicatorii de rezultat și realizare aferenți exclusiv temei de evaluare 

4 au fost atinși în proporție de 100% - aceștia chiar depășesc cu mult valorile planificate inițial (nivel de 

atingere de 475% în cazul 5S6, peste 440% în cazul 5S44 și un grad de atingere de peste 15 ori mai mult în 

cazul 5S45).  

C3: În ceea ce privește eficacitatea, POCA sprijină consolidarea capacității și competențelor ONG-urilor (de 

exemplu: abilități analitice, competențe legate de dezvoltarea de politici/programe, competențe legate de 

procesele de monitorizare și evaluare, negociere/dialog cu alte ONG-uri/parteneri sociali/economici). Mai 

mult decât atât, POCA sprijină dezvoltarea participării la nivel local/regional/național, precum și 

dezvoltarea rețelelor de cooperare între autoritățile publice și alte ONG-uri/parteneri sociali și economici. 

Din activitățile de evaluare rezultă faptul că activitățile finanțate nu ar fi fost realizate în absența sprijinului 

POCA, deoarece ONG-urile nu dispun de resursele, structurile, capacitățile teritoriale/operaționale 

necesare pentru a fi fost considerate un actor relevant în elaborarea de politici publice alternative. 

Sondajul de opinie aplicat în rândul beneficiarilor POCA arată că nivelul de detaliu al informațiilor furnizate 

de POCA a fost foarte apreciat de către respondenți.  

C4: Analizând sustenabilitatea, s-a constatat faptul că proiectele finanțate implementează activități de 

instruire pentru un număr ridicat de ONG-uri cu privire la modul de dezvoltare a politicilor publice. De 

asemenea, rezultatele sondajului indică un nivel ridicat de implicare a ierarhiei organizațiilor ONG-urile în 

activitățile proiectelor.  

Instabilitatea politică și rezistența din partea autorităților publice în a accepta un nou rol al ONG-urilor și 

partenerilor sociali în procesul decizional în domeniul politicilor publice au fost menționate ca elemente 

cu impact ridicat asupra sustenabilității unor proiecte. Riscurile care amenință sustenabilitatea proiectelor 

sunt legate în principal de comportamentele și atitudinile actorilor publici față de „deschiderea” procesului 

de luare a deciziilor. Reprezentanții ONG-urilor sunt totuși încrezători în ceea ce privește sustenabilitatea 

și replicabilitatea proiectelor și, din acest motiv, mulți beneficiari au recomandat extinderea domeniul de 
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aplicare al intervențiilor adoptate și în perioada următoare. 

Recomandări 

R1: Cu privire la sustenabilitate – dezvoltarea acestei linii de intervenții care să ofere continuitate în timp 

(C4) și un cadru instituțional adecvat pentru a spori dimensiunea participativă. 

Se recomandă menținerea acestei tipologii de intervenții și extinderea acesteia în următoarea perioadă de 

programare. Continuarea acestor proiecte este considerată esențială pentru dezvoltarea unui sector 

terțiar modern și extrem de profesionalizat, orientat să sprijine dimensiunea participativă a politicilor 

publice. 

R2: De asemenea, tot cu privire la sustenabilitate – se recomandă valorificarea rezultatelor pentru a 

asigura o monitorizare a inițiativelor legislative prezentate (C4) cu scopul examinării și verificării evoluției 

acestora și impactulului lor pe termen lung. Întrucât unul dintre rezultatele așteptate ale intervențiilor este 

îmbunătățirea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula și promova propuneri alternative 

de politici publice inițiate de guvern, se recomandă monitorizarea propunerilor legislative/politicilor 

publice elaborate. Prin monitorizarea evoluției și lansării fiecărei propuneri, punctele slabe și punctele 

forte ale activităților aferente ar putea fi identificate și dezbătute, astfel consolidând rezultatele 

programului. Așa cum a fost indicat mai sus, instituirea unei relații de încredere reciprocă între sectorul 

public și sectorul neguvernamental încă se confruntă cu unele dificultăți din cauza lipsei de voință 

observată în implementarea măsurilor propuse de politica publică alternativă. 

R3: În legătură cu sustenabilitatea și valorificarea rezultatelor – Intensificarea nivelului de promovare a 

proiectelor realizate și diseminării rezultatelor acestora (C4), ar fi oportun să se organizeze evenimente 

(ateliere, seminarii etc.) în care să se prezinte rezultatele obținute din implementarea proiectelor la nivel 

național și european. Se recomandă invitarea reprezentanților presei și a politicienilor la evenimente, 

pentru a sensibiliza opinia publică în legăură cu politicile publice dezvoltate la nivel comunitar/național 

etc. În același timp, în mod similar cu recomandările formulate în cadrul temei de evaluare 1 (R3), temei 

de evaluare 2 (R2) și temei de evaluare 3 (R5), ar trebui creată o platformă web care să sprijine diseminarea 

și valorificarea activităților proiectelor, inclusiv prin prezentarea unui catalog de bune practici, a 

materialelor diseminate în cadrul evenimentelor și a informațiilor legate de atelierele și seminariile viitoare 

(a se vedea Planul de acțiune A). 

R4: În privința eficienței – Se recomandă dezvoltarea capacității de evaluare a  

operatorilor/reprezentanților ONG-urilor (C2). Programul demonstrează un nivel ridicat de mobilizare de 

către ONG-uri prin îmbunătățirea capacităților personale și abilităților individuale ale reprezentanților 

acestora. Printre aceste capacități și abilități, o atenție specifică poate fi acordată în viitor monitorizării 

interne și evaluării acestui tip de intervenție: de exemplu, continuarea dezvoltării ulterioare a funcțiilor și 

activităților de evaluare în cadrul ONG-urilor, pentru a avea de asemenea un grad mai ridicat de eficiență 

în implementarea viitoarelor inițiative. 
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Tema de evaluare 5 – Evaluarea măsurilor întreprinse pentru reforma managementului resurselor 

umane - OS 1.2. 

C1: Din perspectiva relevanței: așa cum a fost evidențiat în Raportul Inițial, analiza logicii de intervenție 

confirmă faptul că POCA abordează principalele probleme identificate la nivelul recenziei literaturii de 

specialitate.   

C2: În ceea ce privește eficiența, gradul de atingere al țintelor este unul extrem de redus în acest moment, 

cu un singur indicator care înregistrează o evoluție mai pozitivă (5S47 – 60%)3. 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%. Prin urmare, performanța POCA aferentă temei de evaluare 5 este una scăzută. 

Această constatare este fundamentată și de nivelul de absorbție financiară. Nivelul plăților din total 

cheltuieli eligibile este de 12% în cazul proiectelor aferente temei de evaluare 5 – toate proiectele au 

înregistrat plăți până în acest moment. De asemenea, și stadiul de implementare a proiectelor este destul 

de întârziat. În momentul redactării acestui raport, datorită dimensiunii proiectelor finanțate în cadrul OS 

1.2, niciunul dintre acestea nu a fost finalizat.  

C3: Din punct de vedere al eficacității, luând în considerare întârzierile înregistrate în implementarea 

proiectelor, nu există încă rezultate. Cu toate acestea, beneficiarii consideră proiectele foarte relevante 

atât pentru îmbunătățirea capacității organizaționale, cât și pentru îmbunătățirea nevoilor interne și 

pentru organizarea instituțională. În același timp, având în vedere natura sistemică a proiectelor, 

beneficiarii se tem de posibile dificultăți cauzate de modificările care ar putea apărea la nivelul cadrului 

legislativ. 

Recomandări 

R1. Consolidarea viitoare a parteneriatelor interinstituționale (C3), pentru a îmbunătăți eficacitatea și a 

crește gradul de asigurare a sustenabilității proiectelor. Acest lucru ar trebui făcut în special în contextul 

în care astfel de parteneriate ar crea cadrul adecvat pentru inovații și îmbunătățiri la nivelul unei instituții 

care ar fi ușor de acceptat, implementat și aplicat într-o altă instituție. 

  

 
3 Gradul de atingere a indicatorilor aferenței temei de evaluare 5 la finalul anului 2019 este de: 60% în cadrul 
indicatorului 5S47, 1% în cadrul indicatorilor 5S48 și 5S9 și 0% în cadrul indicatorului 5S8. 
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IV. Propunere plan de act iune pentru 
implementarea recomanda rilor 

În cele ce urmează sunt prezentate planurile de acțiune propuse pentru implementarea recomandărilor 

formulate în capitolul anterior, iar corelarea planurilor de acțiune propuse cu temele de evaluare (acolo 

unde este aplicabil4) și recomandările formulate este prezentată în tabelul următor: 

Teme de evaluare și 
recomandări 

Plan de acțiune 

Tema 1: R3 
Tema 2: R2 
Tema 3: R5 
Tema 4: R3 

A 
Lansarea unui proces integrat de capitalizare/valorificare a 
rezultatelor 

Tema 1: R1 
Tema 2: R1 
Tema 3: R4 

B 
Desfășurarea de activități pentru îmbunătățirea procesului de achiziții 
publice 

Tema 4: R4 C Asigurarea monitorizării și evaluării eficiente la nivel de proiect 

 

A. Lansarea unui proces integrat de capitalizare/valorificare a rezultatelor 

Teme relevante: 1, 2, 3, 4 

Etapă Responsabil Perioada 
Volum de 

muncă 

1 Îmbunătățirea site-ului oficial www.poca.ro, a 
secțiunii implementare proiecte, pentru a valorifica 
cunoștințele generate de POCA, luând în considerare: 

- Gradul de adecvare al website-ului existent al 
POCA pentru găzduirea de noi pagini și 
funcționalități 

- Buget 
- Resurse umane interne care trebuie implicate 
- Asistență tehnică externă 
- Tipul serviciilor 
- Tip de activități 
- Facilități web-site 

AM Semestrul II, 
2020 

20 zile 
lucrătoare 

 
4 La acest moment nu sunt propuse acțiuni pentru recomandarea formulată în cadrul temei de evaluare 5. Acestea 
vor fi considerate pentru următorul raport de evaluare. 
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Etapă Responsabil Perioada 
Volum de 

muncă 

 
Poate fi utilă verificarea platformelor de consolidare a 
capacității existente la nivelul UE (de exemplu, www.fi-
compass.eu) 

2 Demararea procesului intern de luare a deciziilor care 
implică unitățile relevante, precum și informarea 
CNCISCAP 

AM Semestrul II, 
2020 

20 zile 
lucrătoare 

3 Selectarea grupului de lucru intern, inclusiv a ofițerilor 
din diferite unități ale AM și de la asistența tehnică 

AM Semestrul II, 
2020 

20 zile 
lucrătoare 

4 Pornind de la planul de fezabilitate, dezvoltarea unui 
plan de lucru, care va include: 

- Modificarea site-ului web POCA 
- Calendarul de evenimente 
- Bugetul alocat 

AM Semestrul II, 
2020 

 

 

20 zile 
lucrătoare 

5 Crearea  noilor pagini web pe site-ul POCA pentru a 
găzdui conținutul digital al platformei și lansarea 
acestora. Noile pagini vor fi dedicate colectării celor mai 
bune practici 

AM  Începând cu 
semestrul II, 

2020 

20 zile 
lucrătoare 

6 Organizarea și demararea acțiunilor de centralizare a 
bunelor practici și a altor documentații utile în 
platforma web. 
  

AM  Începând cu 
semestrul II, 

2020 

20 zile 
lucrătoare 

7 Organizarea de evenimente, precum schimburi de 
bune practici, seminarii, ateliere și alte evenimente cu 
accent tematic. În contextul situației actuale de 
pandemie generată de Covid-19, aceste evenimente și 
întâlniri pot lua forma unui webinar sau eveniment web 
pentru a minimiza orice potențiale riscuri. Acest lucru 
pot fi organizate prin exploatarea platformei web 
propusă la punctele anterioare. 

AM Începând cu 
semestrul II, 

2020 
 
 

  3 – 5 zile 
lucrătoare per 
workshop/ 
întâlnire 

8 Adăugarea rezultatelor evenimentelor în cadrul 
platformei web 

AM Începând cu 
semestrul II, 

2020 
 
 

3 - 5 zile 
lucrătoare per 

workshop/ 
întâlnire 
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B. Desfășurarea de activități pentru îmbunătățirea procesului de achiziții 

publice 

Teme relevante: 1, 2, 3 

Etapă Responsabil Perioadă Volum de 
muncă 

1 Organizarea unui focus grup, pe problemele legate de 
achizițiile publice, cu reprezentanți ai autorităților centrale și 
ai departamentului/unității competente din cadrul AM și 
reprezentanți ai ANAP. Puncte de discuție: 
• testarea pieței; 
• planul de achiziții; 
• criterii privind performanțele anterioare ale furnizorului; 
• acord cadru 
Discutarea punctelor unde trebuie aplicate aceste modificări 
(ghid / cerere de finanțare etc.) 

Autoritatea 
de 
Management 

Trimestrul 
III, 2020 

           5 zile 
lucrătoare 

2 Agrearea modificărilor în cadrul autorității de management 
și stabilirea unui calendar cât mai precis pentru 
implementarea acestora. 

Autoritatea 
de 
Management 

Trimestrul 
III, 2020 

          6 zile 
lucrătoare 

3 Elaborarea unei grile cu criterii calitative de atribuire 
- Criteriile pot fi specifice pentru serviciile legate de 

evaluarea de politici, evaluări ex-ante, asistență 
ISO/CAF. 

- Ar trebui să fie incluse definiții detaliate ale 
criteriilor și metodologiei de evaluare (ex. punctaj) 

- La proiectarea criteriilor poate participa și ANAP. 

   

4 Integrarea următoarelor sugestii în ghidul solicitantului (sau 
în documentația de atribuire): 

• Colectarea informațiilor prealabile (testarea pieței) 
cu privire la disponibilitatea ofertelor și a livrării 
bunurilor și serviciilor 

• Stabilirea unui plan de achiziții care să corespundă 
ofertei de pe piață 

• Realizarea unei selecții atente a furnizorilor de 
bunuri și servicii, în baza performanțelor anterioare 
dovedite 

• Luarea în considerare a utilizării acordurilor cadru 

Autoritatea 
de 
Management  

Semestrul 
II, 2020 

7 zile 
lucrătoare 

5 Selecția proiectelor pentru identificarea celor mai bune 
practici și pentru valorificarea rezultatelor către ceilalți 
beneficiari prin site-ul web al POCA 

Autoritatea 
de 
Management  

Trimestrul 
III, 2020 

         7 zile 
lucrătoare 
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Etapă Responsabil Perioadă Volum de 
muncă 

6 Stabilirea unui protocol de cooperare cu ANAP, prin care 
să fie validate în mod specific criteriile calitative propuse 
la acțiunea 3 

Autoritatea 
de 
Management  

Trimestrul 
III, 2020 

         7 zile 

lucrătoare 

7  Îmbunătățirea sprijinului POCA pentru beneficiari în ceea ce 
privește achizițiile publice prin: 
- stabilirea unor întâlniri cu responsabilii proiectelor în faza de 
demarare a proiectelor 
- înființarea unei pagini de întrebări și răspunsuri pentru 
achizițiile publice pe site-ul web al Programului 

Autoritatea 
de 
Management  

Semestrul 
II, 2020 

2 zile 
lucrătoare (per 
apel) 

 

C. Asigurarea evaluării eficiente la nivelul proiectului 

Teme relevante: Tema 4  

Etapă Responsabil Perioadă Volum de muncă 

1 Consultarea unui eșantion de beneficiari (ONG-
uri) cu privire la următoarele aspecte: 

- Experiența privind domeniul evaluării 
- Probleme posibile în implementarea 

unui sistem de evaluare la nivel de 
proiect 

- Posibilitatea de externalizare a evaluării  
- Opinia privind evaluarea obligatorie / 

voluntară 
- Opinia privind stabilirea unui prag al 

autoevaluării 
- Opinii cu privire la posibilitatea unei 

adoptări treptate a evaluării în timpul 
programului: în prima fază a 
implementării (de ex. în legătură cu 
primele apeluri lansate), evaluarea se va 
concentra pe performanța 
implementării, apoi ca un pas următor, 
va fi realizată o evaluare a impactului. 

Verificarea nivelului de complementaritate cu 
evaluarea efectuată la nivel de program.  

AM  Trimestrul III 2020 8 zile lucrătoare 

2 Elaborarea unui tabel în care sunt incluse toate 
rapoartele de evaluare, care ajută la evidența 
rezultatelor și a modificărilor la nivelul 
proiectului. 
 

AM  Trimestrul III 2020 3 zile lucrătoare 
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Etapă Responsabil Perioadă Volum de muncă 

Colectarea de evaluări ale proiectului, dacă 
există.  
 

3 Pe baza etapelor (1) și (2), dacă este relevant, 
crearea unei noi pagini pe site-ul web al POCA, 
pentru a: 

a) Prezenta informațiile (elementele cheie 
ale proiectelor care trebuie luate în 
considerare) 

b) Promova utilitatea acesteia 
c) Furniza criterii și instrumente posibile 

 

AM  Trimestrul III 2020 8 zile lucrătoare 

4 Pe baza etapelor (1) și (2), efectuarea de acțiuni 
pentru: 

 
a) Informarea restului beneficiarilor (ONG-

uri) 
b) Organizarea unui atelier privind 

evaluarea și monitorizarea. 
 

AM  Trimestrul III 2020 8 zile lucrătoare 

5 Colectarea evaluării efectuate și diseminarea 
acesteia pe site-ul web (pagina dedicată), dacă 
există.  

AM  2021 0.25 zile pe evaluare  

6 Organizarea unei întâlniri între evaluatori și 
ONG-uri pentru a evalua valoarea adăugată și de 
asemenea, pentru a pregăti evaluarea 
impactului.  

AM  2021 8 zile lucrătoare 

 

, 

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:

 
 

 


